ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 414
На 11 октомври 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
1. Съобщения.
Докладват: Цветозар Томов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева, Иванка
Грозева
1а. Одобряване тиража на бюлетините.
Докладва: Севинч Солакова
1.

Доклад по разяснителната кампания.
Докладва: Росица Матева

2а. Разпределение на 500-те секции.
Докладва: Ерхан Чаушев
2.

Проект на решение относно изменение и допълнение на

Решение № 3706-ПВР от 3 октомври 2016 г. на ЦИК.
Докладва: Александър Андреев
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3.

Проект на решение относно Методическите указания за

РИК – 1 част„
Докладва: Александър Андреев
4.

Проект на решение относно изменение на Решение №

3718-ПВР/НР от 4 октомври 2016 г. на ЦИК.
Докладва: Камелия Нейкова
5.

Проект на решение относно поправка на техническа

грешка в Решение № 3475 от 16 септември 2016 г. на ЦИК.
Докладва: Мария Бойкинова
6.

Проект на решение относно искане за възстановяване на

депозит.
Докладва: Мария Бойкинова
7.

Доклади относно организацията на изборите извън

страната.
Докладват: Иванка Грозева,
Александър Андреев
8.

Доклади по медийни пакети.
Докладва: Таня Цанева

9а. Оферта от „Информационно обслужване” във връзка с
експерименталното машинно преброяване.
Докладва: Цветозар Томов
9б. Промяна на публичните регистри.
Докладва: Румен Цачев
МЕСТНИ ИЗБОРИ
9.

Предложение до президента за насрочване на частичен

избор.
Докладва: Александър Андреев
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ДРУГИ
10. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Александър Андреев,
Росица Матева
11. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Мария Бойкинова, Иванка Грозева,
Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Метин Сюлейман,
Росица Матева
12. Доклад относно назначаване на ИКТ.
Докладва: Владимир Пенев
13. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Мария
Бойкинова,
Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Владимир Пенев,
Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Румен Цачев,
Росица Матева, Ивайло Ивков,
Емануил Христов, Иванка Грозева
14. Доклади по постановления на прокурори.
Докладва: Ивайло Ивков, Владимир Пенев
15. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Таня Цанева и Метин Сюлейманов.
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ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева и Румяна Сидерова.
Заседанието бе открито в 13,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Добър ден, колеги! В

залата присъстват 14 членове на Централната избирателна комисия,
имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Дневният ред е пред вас. Имате ли предложения за неговото
изменение или допълнение?
Първа беше госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, ако може да ме
включите в точката с жалбите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Готово. Втори беше
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, пристигнала е
оферта

от

„Информационно

обслужване”

във

връзка

с

експерименталното машинно преброяване. Моля да бъда включен да
докладвам. Освен това моля да началото на заседанието да направя
едно съобщение, което ни е изпратено от председателя на
Обществения съвет Румяна Дечева, защото е свързано със срокове,
които изтичат.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, господин Томов,
машинното преброяване като нова точка 9а.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да бъда включен в началото на
дневния ред, първо, по доклад за проведена процедура с предмет
осигуряване на машини за произвеждане на изборите за машинно
гласуване, второ, да обсъдим и приемем онова разпределение, за
което вчера докладвах, на 500 броя секции, защото това
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разпределение ще бъде част от поканата до участника в този конкурс
или въз основа на това разпределение той трябва да предложи и цена,
която да бъде договаряна.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Записах Ви,
господин Чаушев в началото след съобщението на господин Томов,
след това Вие ще направите този доклад, след което и аз ще направя
съобщение и след това ще преминем към другите точки от дневния
ред, а по отношение на 500-те броя секции, предлагам това да бъде
нова точка 2а.
Колеги, други предложения? Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Ако може една точка за промяна на
публичните регистри. Да не е в точка „Разни”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нова точка 9б, записвам.
Други предложения? Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Където прецените, но предлагам да не изчакваме рубрика писма, да
докладваме с колегите, които бяхме на оглед в 131 у-ще в младост
във връзка с подготвяне на писмото.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

В

съобщенията

в

началото по поредност след мен.
Други? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Марин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против –
няма.
Дневният ред е приет.
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Колеги, преди да преминем към нова точка 1 „Съобщения”
със съответните докладчици в тяхната поредност, бих искала да ви
уведомя, че по обективни причини днес отсъстват госпожа
Мусорлиева, госпожа Сидерова и госпожа Ганчева.
Колеги, преминаваме към нова точка първа: Съобщения.
Заповядайте, господин Томов, Вие сте пръв.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, имам да ви съобщя
за писмо от госпожа Румяна Дечева, председател на Обществения
съвет,

то

е

качено

във

вътрешната

мрежа,

затова,

че

неправителствени организации, повечето от които са членове на
Обществения съвет, организират днес от 13,30 часа кръгла маса по
подготовката на изборите и на референдума, от 13,30 до 16 часа в
Дома на Европа на улица „Раковски” 124. Придружен от извинение
за късното уведомяване, съобщавам го, въпреки че имаме заседание в
момента, за да бъде информирана комисията. Не знам, може би да
обсъдим дали да отиде наш представител, въпреки че все пак трябва
да си вършим преди всичко работата тук.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Томов, че ни уведомихте. Членове на Централната избирателна
комисия имат ли някакви предложения във връзка с този доклад?
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам господин Томов да се
обади на госпожа Дечева, която е председател на Обществения съвет,
да благодари за поканата и да й каже, че Централната избирателна
комисия смята, че твърде късно е известена за датата и часа на
събитието, тъй като моментът на известяването е половин час след
като е започнало събитието и по тази причина не могат да участват.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, съгласни ли сте с
това предложение? Не виждам други становища.
Режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Марин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против –
няма.
Предложението се приема.
Господин Чаушев, Вие сте следващият докладчик.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с обявената
ни поръчка за машинното гласуване в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката въз основа на Заповед № 150 от
10.10.2016 г. комисия в състав аз, господин Христов, господин
Андреев, господин Райков и Маргарита Димитрова, експерт от
ДАНС проведе заседание по публично отваряне на постъпилите
заявления по тази поръчка. Въз основа на този протокол съответно
след разглеждане на документите въз основа на изискванията
допусна до следващия етап на тази поръчка „Сиела марма” АД.
В тази връзка предлагам евентуално утре да се мине към
следващия етап, а именно в 10,30 часа утре към договаряне на
съответната

цена и представяне

на съответните

технически

характеристики от участника в ЦИК. В тази връзка трябва да се
изготви една покана и да се изпрати до участника за предложение за
утре в 10,30 ч. да се продължи по-нататък цялата процедура.
В тази връзка предлагам ви да разгледаме онзи проект, който
вчера ви докладвах за разпределението на местата, който да бъде
като приложение от тази покана, за да може участникът да си
формира и съответните ценови предложения и въз основа
разпределението на тези избирателни секции.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, на
първо място беше повдигнат въпроса за изпращане на покана за
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продължаване на процедурата утре от 10,30 часа. Коментари? Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Марин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против –
няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към разглеждане на разпределението.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, то е във вътрешната
мрежа, обаче от вчерашна дата в моята папка. Вчера ви уточних и
принципите си за предлаганото разпределение. Само да добавя,
поначало са в областните центрове, във всяка област има 3 населени
места. Концентрацията на секции, респективно машини, ще бъде в
областните центрове, като съответно в София са 3 района. Горе-долу
това са основните принципи на разпределение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имаше
апел вчера, ако някой иска промяна, да се обърне към господин
Чаушев. Имаше ли такава връзка с членове на ЦИК?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, нямаше.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

погледнете. Коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложеното разпределение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Марин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – няма.
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Предложението се приема.
Колеги, непосредствено преди заседанието на Централната
избирателна комисия с мен се свърза господин Константин
Димитров, посланик на Република България във Великобритания. В
телефонен разговор той изрази своята тревога във връзка с
предстоящото разкриване на секции във Великобритания по редица
съображения. То ще бъде изпратено в писмен вариант днес до края
на деня, поради което в момента няма да ви преразказвам този
разговор, ще съумеете сами да се запознаете с него.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви. Колеги, днес в 10 часа с
колегата Баханов и колегата Матева направихме посещение в район
„Младост”, по-точно в 131-о у-ще, което, както знаете от писмото,
което ни изпрати Столична община, е проблемно, тъй като в това
училище са определени да се намират 26 секции и помещенията са
недостатъчни за дублирането на секциите за местните и за изборите
за президент и вицепрезидент на републиката и национален
референдум. Във всички други училища, видно от писмото, няма
проблем, има достатъчно помещения, за да бъдат образувани тези
секции.
На огледа бяхме придружени от госпожа Деница Николова,
временно изпълняваща длъжността кмет на район „Младост”, и
госпожа Аделина Лукарска, служител на общината. Директорът на
училището ни придружи също. Действително на 4-те етажа, на първи
и втори има по 7 помещения, на 3 и 4 – по 6 помещения, но бяха ни
показани физкултурния салон, който е огромен, светъл, актовата им
зала за събрания, където спокойно могат да бъдат разположени 6
секции, тъй като има прозорци от двете страни и със съвсем
нормални размери. Първоначално посетихме една от учебните стаи,
за да преценим дали е възможно двете секции да бъдат в едно
помещение. Госпожа Николова, даже мисля, че госпожа Матева
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разполага с клипа, който са заснели, каза, че помещението е 50
квадрата, кабините са доста големи, с които разполагат. Те са
правили възстановка на две секционни избирателни комисии. С нас
беше и председателят на ОИК – София, госпожа Полина Витанова.
След като разгледахме стаята, тръгнахме на обиколна и се оказа, че
може да бъдат изградени 26 помещения със светлина и да бъдат
отворени там секции с изричната уговорка, че секциите за
президентските избори и за националния референдум и секцията за
местните избори трябва да бъдат разположени една до друга, като
съответно ние ще помислим за указателна табела, ако вземем това
решение, която да бъде пред всяка избирателна секция.
Това е, което мога да ви докладвам. Ако колегите, които
присъстваха на огледа, имат да допълнят нещо, моля.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз само да се присъединя към казаното
от колегата Грозева. Те казаха, че досега са провеждали избори с две
кабини в едно помещение. Аз изрично накарах един от служителите
да измери стаите, понеже те са стандартни. Оказа се около 55
квадрата свободна площ в стаите, тъй като се махнат шкафовете и
решетката за парното. Наистина във физкултурния салон, в актовата
зала и в столовата могат да се разположат или 8, или 6 секции, като
евентуално има възможност и на други места. Моля да се има
предвид, че ако могат да се обособят 6 или 8 секции, те ще са горе
долу в едно помещение, тъй като това е едно общо помещение,
физкултурния салон с всички плюсове и минуси от това нещо, а
именно, че ще се чува какво говорят, какво правят останалите 7 или
останалите 5 секционни избирателни комисии. Тоест, те ще са с
такива прегради, които отгоре няма да имат таван, а ще са само
странични прегради, които ще обособят всяка една от секционната
избирателна комисия. Казаха, че има светлина в салона и евентуално,
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ако се наложи, ще има промяна на лампите, тъй като им казахме да
имат предвид, че в края на октомври се минава и към зимно часово
време, т.е. ще се стъмнява много по-рано, отколкото сега, след 16,
16,30 часа. А ако е както днешния ден, облачен, трябва да се помисли
повече за лампите. Единственото, което аз изразих като притеснение
е, че ако са 8 секции, подходът към тези 8 секции във физкултурния
салон ще бъде само един. Тоест, през един коридор ще се отива към
тези 8 секции и евентуално може да има някакво струпване на хора в
пиковите часове, когато отиват да гласуват. Но до края на
заседанието трябва да го обмислим и да преценим какво да
направим. Не пречи и в почивката пак да го обсъдим неформално
като варианти и да вземем решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, господин
Баханов. Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз си записах също, че досега на първия
етаж в 131 училище, което е единственото проблемно, защото няма
достатъчно класни стаи. На първия етаж имало 7 помещения
обособени за секционни комисии, на втория етаж – 7, на третия 6 и
на четвъртия 6. Това, което колегите допълниха, е, че към тези
помещения на първия и втория етаж може да бъде обособена още
една секционна комисия в края на коридора, където има кабинети,
така че на първите два етажа ще има по 8 помещения за секционни
комисии, т.е. ще бъдат дублирани. Отделно от това в актовата зала
има място за 6 секционни комисии, в фоайето отпред – 2, т.е. и там
ще бъдат дублирани още 4 и вече в салона могат да бъдат 8 или 6.
Има възможности също в съблекалните пред салона, като
коридорите, които водят към салона, са доста по-широки от
коридорите пред класните стаи. Така че, да, ще има проблем с
придвижването, ако има струпване на хора, но е въпрос на добра
организация, за да се създаде човекопоток, който да влиза в
секционните комисии. Обособяването на помещенията в салона и в
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стола за 6 или 8 секционни комисии чрез разделителни прегради ще
даде възможност тези секционни комисии да работят самостоятелно
в обособено помещение, което е по-голямо от това, което би им се
полагало, ако са в една класна стая, включително с присъствието на
наблюдатели. Могат да направят и тавани над преградите, но според
мен няма да е добре. Ние това го обсъдихме там всички, които
присъствахме, от една страна заради светлината, от друга страна
заради въздуха. Така че ще бъде по-добре, такива указания дадохме и
така се разбрахме с представителите на общината, тези преградни
стени, които ще се изработват, да бъдат направени с височина около
2 метра, за да може да влиза и светлина, и въздух.
Другото, което те споделиха като проблем и мисля, че
колегата Грозева е хубаво да подготви писма, е с молба до Столична
община да укажем да вземат решение да изпратят повече сътрудници
в това училище в изборния ден. Директорката сподели, че част от
учителите включително изразяват желание, ако бъдат назначени, да
подпомагат избирателите като указват пътя към салона, към актовата
зала, към столовата, където се намират новите секции на
избирателите, които следва да гласуват, с изричната уговорка, че
секциите ще бъдат поставени една до друга, така че избирателят да
бъде насочен и там, където отиде, ще се намират и двете секции за
гласуване за двата вида избор. А така също служителите на
общината, които указват съдействие в изборния ден досега са били 5
човека. Идеята е да дадем указания да бъдат поне 10, за да може да
има обезпеченост и на двата вида избор.
И другото притеснение, което споделиха и представителите
на

общината,

временно

изпълняващата

длъжността

кмет

и

председателят на общинската избирателна комисия, колегата Грозева
каза, че ще подготви писмо до политическите сили да им напомним,
че би следвало да осигурят двойно повече свои представители в
секционните избирателни комисии, защото ще трябва да бъдат
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назначени по две секционни избирателни комисии за район
„Младост”, съответно политическите сили трябва да излъчат двойно
повече представители.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, благодарим за
информацията, която предоставихте на Централната избирателна
комисия, ще се върнем към този въпрос, когато отидем към
обсъждането на проекта на писмо до Столична община, проектът е
внесен от господин Ивков. Предполагам, че той ще дойде на
заседанието, за да си представи проекта.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
Одобряване тиража на бюлетините.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вчера докладвах за
сведение и за запознаване предложение за заявка на бюлетините,
изготвена въз основа на представената информация за броя на
избирателите по секции, подадена от кметовете на общини и
обобщена от ГД „ГРАО”. Това е прогнозният брой на бюлетините по
райони и общо за страната, като за извън страната имаме писмо от
Министерството на външните работи, с което посочват броя за
отпечатване на бюлетините и ние сме го приели като бройка. Това
беше част от договарянето с печатницата на БНБ в процедурата по
възлагане изпълнението на изработката и доставката на хартиените
бюлетини, а сега във вътрешната мрежа ще видите заявката.
За разлика от вчера днес проектът на заявка съдържа още една
колона, предложение за обсъждане. Таблицата съдържа районите,
броя на избирателите за изборите за президент и вицепрезидент на
републиката, броя на бюлетините, увеличен с 10 % съгласно
изискванията на закона, колона заявка, която съдържа закръглено
число. На Работна група 1.2. в понеделник обсъдихме и възприехме
принципа остатъкът до 50 да се закръгли към по-малкото число, а
остатък над 50 да се закръгли към по-голямото число. Наред с това за
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днес ви предлагам на вниманието още една колона, която съдържа,
само че заявката не е изготвена така както аз съм я представила на
госпожа Красимира Манолова, моето предложение съдържа разлики
за няколко района. Изхождам от гледна точка на района да е със
студенти, да има университет на територията на този район.
В тези случаи, независимо че имаме на този принцип остатък
до 50 и сме закръглили до по-малкото число, предлагам на вашето
внимание за обсъждане по-голямото число с оглед наличието на
студенти на територията на този район.
На следващо място, за София 23 и София 24 с оглед на
писмото, което получехме от кмета на район „Студентски” за
наличието на студенти на брой 70 хил., да увеличим с 35 хил. броя на
тиража за този район. За район 24 от справката от ГД „ГРАО” имаме
в 45 или 46 секция 33 хиляди и нещо избиратели, които са включени
в рамките на тази секция. В този случай предлагам да намалим с 30
хиляди. Поотделно можем да ги обсъждаме, поотделно можем да ги
гласуваме, можем и заедно въз основа на така представените
критерии.
Предложението, както ви казах, трябваше да обхваща само 1
район Благоевградски, където има университет, а Врачански район е
под въпрос, защото имаме остатък 42, дали да не увеличим до поголямото число. Габровски - от 607 да се увеличи на 700, защото има
висше училище. Пернишки – също на този принцип с висше
училище от 440 на 500. Русенски – от 417 на 500 заради наличието на
висше училище. Плевен е 899 и се закръгля на 900, там не съм
направила предложение, можем да го помислим.
Колеги, Плевенски район, тъй като е с висше училище на
територията на района, с оглед на това, че остатъкът е 899 и нямаме
никакъв резерв, с който да посрещнем желанието на студентите да
участват в изборите, моля да увеличим от 900 да станат 277 хиляди.
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Колеги, докато вие се запознавате с проекта на заявка, тъй
като за първи път изготвяме такава заявка, ползвала съм като образец
заявка, която е изпращана от администрацията на Министерския
съвет. Тя е получавана като копие в Централната избирателна
комисия. Моля да погледнете заявка бюлетини в моята папка, а през
това време ще нанеса корекциите за тиражите на бюлетините по
райони, за да може след това да се гласува. За 5 минути мисля, че и
вие, и аз ще се справим.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

време

за

запознаване.
Колеги, за протокола и за нашите зрители и слушатели, в
момента не обсъждаме нещо извън микрофон, запознаваме се със
заявката, публикувана във вътрешната мрежа и очакваме нанасянето
на корекции.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Правя процедурно предложение да
преминем към разглеждане на друга точка от дневния ред, докато се
нанесат корекциите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, възразявате ли?
Не възразявате.
Заповядайте, госпожо Матева –точка втора:
Доклад по разяснителната кампания.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната
мрежа има два клипа – един аудио, другия и видео клип. Аудио
клипа е 3 с текст от видео клипа, който трябва да тръгне по радиата,
клип 4 е следващият поред видео клип.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознахме ли се
с двата клипа? Имаме ли коментари, предложения?
РОСИЦА МАТЕВА: Ако трябва, аз ще направя предложение.
Искам да помоля да бъде сложен кадър с бюлетината и поставянето
на втори печат преди откъсване на номера и пускането й в кутия.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да одобрим
клиповете с това допълнение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Марин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:
Проект на решение относно изменение и допълнение на
Решение № 3706-ПВР от 3 октомври 2016 г. на ЦИК.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви. Уважаеми колеги,
на вчерашното заседание колегата Бойкинова сигурно ви е запознала
с Решение № 10457 на адм. дело № 11-297 от 2016 г., с което е
отменено нашето решение за медийните пакети в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката от 3 октомври 2016 г. в
частта на т. 3, като са отменени изразите „национален обхват” и
„национален тираж”, а в т. 10, и в букви „а” и „б” също отпадат
изразите „с национален обхват” и „национален тираж”. В тази
връзка, независимо че решението на Върховния административен
съд има развитие в мотивите и допълнителни съображения, но в тази
си част, както и другият състав на 4 отделение беше постановил, в
тази си част се приема, че нашето решение е незаконосъобразно, като
не са възприети доводите за нищожност на нашето решение. Може
би колегата Бойкинова във вчерашния ден по-подробно ви е
запознала с това.
В тази връзка ви предлагам проекта за решение, с което да
изменим Решение № 3706 в т. 3, като се заличават изразите „с
национален обхват” и „с национален тираж”, в т. 10, букви „а” и „б”

17
също се заличават изразите „с национален обхват” и „национален
тираж”, като в тази си част в нашето решение вече преоткриваме
текста, който е след отпадането на тези отменени текстове от страна
на Върховния административен съд. Мисля, че и тук стои въпросът
по отношение евентуално на допълването на нашето решение с § 1, т.
15 и тук пак отново го поставям, ако Централната избирателна
комисия прецени също да бъде добавено, както го направих и за
предходното решение.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Правя го като предложение и като
обсъждане.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари?
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз отново правя предложение да включим
при определението, предполагам, че това решение е същото като в №
3706, което е предмет. Когато даваме определение, което е
определение по Кодекса и когато преписваме Кодекса е хубаво да го
препишем изцяло и да не изключваме електронните медии, а именно
интернет сайтовете и веднъж за винаги да внесем яснота, за да е ясно
за хората, че също могат да кандидатстват за всякакви пакети. Тоест,
вчерашното предложение по Решение № 3706 го възпроизвеждат и
днес по това решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Доколкото разбирам, господин
Ивков подкрепя това да включим § 1, т. 15 в цялост.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте,
госпожо Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Доколкото в Решение № 3706 и в т. 10 се
съдържат изразите „с национален обхват” и „с национален тираж”, аз
предлагам там, където господин Андреев предлага да се измени
Решение № 3706 в първия абзац, след т. 3 да се добави и т. 10.
Според мен трябва изрично да се предвиди, че се премахват и от
т. 10 тези изрази. Смятам, че редакционно би било по-чисто.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, чухме
предложението. Вашето беше по техниката на изписване.
АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги,

предложението, което направих, е в зала, а именно, както беше в
предходното решение, в т. 10 да бъде изписано изцяло § 1, т. 15,
както е легалното определение на медийната услуга.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване това предложение. Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Марин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – 5 (Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева и Мария Бойкинова).
Колеги, прие се това предложение.
Сега подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение ведно с допълнението, направено и прието в залата. След
това ще уточним техническото изписване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Марин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 6 (Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Мария
Бойкинова и Севинч Солакова).
Колеги, това е Решение № 3766-ПВР.
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Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема госпожо председател,
правя формалното предложение по отношение на нашето Решение №
3755, с което променихме и изменихме решението за медийните
пакети с оглед националния референдум, сега да приемем едно
решение във връзка и с това решение, което приехме и добавихме
доставчиците на медийни услуги, както са определени в § 1, т. 15, да
приемем решение за допълване на наше Решение № 3707 със същия
текст, тъй като де факто не може в едното решение да имаме, а в
другото да нямаме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Андреев. Предложението Ви е за допълнение на Решение № 3707.
Заповядайте, госпожо Бойкинова, вдигнахте ръка.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз правя обратно процедурно
предложение с обратната логика. След като вчера приехме решение,
че не може, напротив, сега да прегласуваме това, защото текстът
следва да бъде един и същи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, взехме решение с номер, но първо се гласува
процедурата по прегласуване на решението, затова процедурата беше
такава.
Колеги, подлагам на прегласуване така предложения ни
проект на решение ведно с изменението, прието в зала.
Колеги, режим на гласуване.
Колеги, отменям гласуването и ви моля да се слушаме. По
процедурата на Решение № 3766-ПВР постъпи предложение в зала,
което беше гласувано и което събра необходимото мнозинство.
Процедурата, която предложи госпожа Бойкинова, е да прегласуваме
цялото решение, а не предложението. Затова, колеги, след като в зала
ние приехме § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби да бъде част от
това решение, аз подложих на прегласуване цялото решение ведно с
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приетото от Централната избирателна комисия решение преди това.
Знаем, че това е процедурата.
Има и друго процедурно предложение. Заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз моля тогава първо да прегласуваме
предложението за включване на § 1, т. 15.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

връщам

разглеждането, тъй като сме в тази точка, на Решение № 3766-ПВР в
неговото състояние на проект. В залата постъпи предложение в това
решение да се възпроизведе § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби
на Изборния кодекс.
Колеги, подлагам на гласуване отново това предложение.
Режим на гласуване. (Силен шум и реплики.)
Колеги, давам 10 минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 16
членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия
кворум, продължаваме днешното заседание.
Колеги, спряхме до някъде по т. 1 и продължихме като
спряхме донякъде по т. 3. Затова ви моля да продължим с дневния си
ред, както е по точки, първо да одобрим тиража на бюлетините и
след това да се върнем на т. 3.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля за вашето
внимание към таблицата, която съдържа предложението за тираж на
бюлетините по райони за страната, тъй като за извън страната
заявката ще бъде изготвена след изтичане на срока 18 октомври. Още
един път съвсем накратко напомням, че тази таблица съдържа броя
на избирателите, увеличението с 10 % за резерв, колона „Заявка”,
която е въз основа на работно заседание на Работна група 1.2. в
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понеделник и днес обсъждаме последната колона по отношение на
някои райони с един допълнителен критерия, там където на
територията на района има висше учебно заведение критерият до 50
остатък да се закръгли към по-малкото число не се спазва, а се
закръглява към по-голямото число. За някои райони гласувахме
допълнително по 100 броя бюлетини. За 23-и и 24-и, за 23-и поради
наличието на студенти на територията на район „Студентски” въз
основа на писмото на клета на района увеличаваме с 35 хил. броя
тиража на бюлетините, а в район 24-и намаляваме броя с 30 хил. с
оглед на наличието на служебен адрес на „Леге” на лицата, които са
получили българско гражданство и са вписани служебно на
територията на секция 46.
Моля за одобрение на тази заявка, която ще стане част от
писмото-заявка до печатницата на БНБ.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване одобрението на тази заявка.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Марин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля за вашето
внимание сега към проекта на писмо-заявка до изпълнителния
директор на печатницата на БНБ с копие до министъра на финансите.
Тази заявка се изпраща съгласно изискванията на Наредбата за
отпечатване и контрол върху отпечатването на ценни книжа и е в
изпълнение на договора, сключен между Централната избирателна
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комисия и печатницата на БНБ. Проектът се намира в папка с моите
инициали в днешно заседание.
В общи линии, както ви казах, заявката за първи път е
изготвена в Централната избирателна комисия. Ползвала съм като
образец заявките, изпращани от администрацията на Министерския
съвет. Въз основа на тази заявка министърът на финансите ще даде
разрешение за започване на процедурата по отпечатване на
бюлетините, отново повтарям, съгласно изискванията на Наредбата
за отпечатване и контрол върху отпечатването на ценни книжа.
Заявката съдържа броя на бюлетините по райони. В тази
колона, която е празна на този етап, ще се пренесе последната
колона,

гласувана

преди

малко

с

протоколно

решение

на

Централната избирателна комисия.
По отношение на колона „Номерация” напомням само
принципът за образуване на номерацията. Структурата на тази
номерация е одобрена с техническите характеристики на бюлетината
за гласуване в страната, тъй като в момента обсъждаме заявката само
за страната. Това е съгласно Приложение 1, т. 2.1. от приложението
към Решение № 3536-ПВР от 19.09.2016 г. За целта имате в проекта
на писмото, само че Лили е написала само последното число, което
ще се съдържа, номерацията ще бъде от първия номер до това
последно число, тъй като така отговаря на изискването по нашите
технически характеристики. Виждате, че структурата съответства, по
първите цифри можете да се ориентирате.
Като част и елемент от техническите характеристики не го
докладвам устно в залата, за да не се налага изключването на
камерата.
На следващо място, в заявката посочваме основните
характеристики като грамаж на хартия, формата, позоваваме се на
съответните
включително

решения

на

техническите

Централната

избирателна

характеристики,

които

комисия,
вече

са
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представени в печатницата на БНБ и всички тези характеристики са
част и от нашия договор и са били в някои части елемент на
договарянето. Моля за одобрение.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

предполагам, че успяхте да се запознаете. Моля за вашите
коментари, предложения. Не виждам такива.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Марин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, одобрихме и това писмо-заявка.
Приключихме с точка първа, връщаме се на точка трета от
дневния ред. Желаете ли да проведем ново обсъждане или да
продължим с гласуването?
Колеги, започваме прегласуване на решението относно
изменение и допълнение на Решение № 3706-ПВР от 3 октомври
2016 г. на ЦИК. Колеги, прегласуваме предложението в това
решение да се възпроизведе текста на § 1, т. 15 от Допълнителните
разпоредби на Изборния кодекс.
Колеги, режим на гласуване.
Отменям гласуването, защото въпреки много ясната ми
дикция и висок глас, очевидно не се чува какво гласуваме. Колеги,
започвам отначало с Решение № 3766-ПВР, което е относно
изменение и допълнение на Решение № 3706-ПВР от 03.10.2016 г.а
на ЦИК. Връщаме отново това решение като съдържание за
разглеждане в Централната избирателна комисия.
Преди почивката постъпиха редица предложения, свързани с
преразглеждане на съдържанието на това решение. Започвам да ги
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гласувам поред. Първото, което подлагам на гласуване, колеги,
защото имаше процедура за прегласуване, подлагам на прегласуване
решението ни да възпроизведем § 1, т. 15 от Допълнителните
разпоредби на Изборния кодекс. Преди да дам процедура на
гласуване, има ли някой, който да не е разбрал? (Не.)
Гласуваме, колеги.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Марин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – 6
(Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Мария Бойкинова).
Колеги, това предложение се прие.
Сега подлагам на прегласуване цялото решение ведно с
промяната, която току що направихме.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Марин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 7 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Мария Бойкинова, Цветозар Томов).
Благодаря. Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, ще помоля отново
да подложите на прегласуване проекта на решение, защото няма
никаква логика да приемем съдържанието на решението, а да не
приемем самото решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин
Ивков
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че абсолютно е излишно цялото
решение за пореден път да го подлагаме на прегласуване, след като
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ние приехме промени, които са наложени от решението на
Върховния административен съд и от Кодекса. Защо трябва да
гласуваме отново? Считам, че последното гласуване беше излишно
по простата причина, че ние вече приехме промените в това решение.
То е абсолютно ясно. В противен случай ние се оплитаме в
процедури и наистина даваме много неясни послания. Трябва да се
отнесем съвсем сериозно. Ще ви кажа защо. Защото аз примерно
гласувах „за” тези промени днес, а иначе не подкрепям също цялото
решение. В смисъл аз не подкрепям решението в други негови части,
които обаче вече са приети от ЦИК. Аз не мога да бъда поставян в
положението да подкрепям решение, което не подкрепям, след като
не се приеха вчерашните предложения на Томов и моите за другото
решение. Аз имам резервни към това решение, но съм гласувал „за”
и съм си изразил вота по предложението на докладчика днес. И след
като ние сме ги приели, те влизат в съдържането на решението.
Така че може би Вие водите прекрасно заседанието по
правилника и по буквата му, но Ви обяснявам какво се получава. Аз
съм за тези промени, както и мнозинството от колегите се обединиха
около тях с 12 на 6 гласа, но може да има колеги, които от други
съображения не искат да подкрепят това решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Господин
Ивков, в момента и на мен ми се изясни объркването в залата.
Колеги, позволете ми, първо, да познавам процедурата най-добре,
защото водя заседанията. Онова, което подложих на гласуване,
колеги, не е Решение № 3706, то отдавна е прието. След като
направихме промените за възпроизвеждане на § 1, т. 15 и това е
процедурата на прегласуване, много ви моля, ние в момента
разглеждаме решение за изменение на Решение № 3706 и това
изменение на Решение № 3706, което се намира в папката на
господин Андреев, в диспозитива е цитирано, че изменя Решение №
3706-ПВР, като в т. 3 се заличават изразите „с национален обхват” и
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„с национален тираж”, а в т. 10 се възпроизвежда, както вече
гласувахме, съдържанието на § 1, т. 15 от Допълнителните
разпоредби на Изборния кодекс. Това е решението, което ние в
момента гласуваме.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Точно така, абсолютно сте права, обаче
съм сигурен, че това не стана ясно на част от колегите при
гласуването, защото иначе е алогично ти да подкрепиш преди 1
минута нещо, а след това да не го подкрепяш. Затова така обяснено
кое решение е, не че сте длъжна, но аз предлагам за прегласуване …
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Значи

подкрепяте

процедурата на госпожа Матева.
Колеги, режим на прегласуване на цялото решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Марин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 6 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Мария Бойкинова).
Колеги, имаме решение за отхвърляне.
Заповядайте, госпожо Бойкинова, преди да приключим
процедурата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз не мисля, че тук има
голяма драма, защото с решението си Върховният административен
съд е отменил нашето решение, думите „с национален обхват” и „с
национален тираж” просто не съществуват в правния мир по силата
на решението на Върховния административен съд. Съответно ние ще
го изпълним и това наше решение е просто само изпълнение на
решението на Върховния административен съд, т.е. ние с това
решение не пораждаме някакви нови права и задължения на
страните, които ползват решението. Така че и без това решение факт
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е, че тези две думи няма да съществуват в нашето решение и ние
съответно ще го отразим в регистъра, че в тази част нашето решение
е отменено, което ще стане публично. Така че абсолютно смятам, че
няма нужда да пишем отхвърлителни решения, защото няма какво да
отхвърляме, понеже това решение на Върховния административен
съд е факт и в правния мир вече не съществуват изразите
„национален обхват”и „национален тираж” в нашето решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин
Андреев, но преди това бих искала да кажа, че ще дам номер, защото
преди това ние имахме едно прието решение по изменение на това
решение и то не е същото като диспозитива на Върховния
административен съд.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точно затова даваме повод да ни
обжалват решенията, защото ние с диспозитива вместо да напишем,
че си отменяме нашето решение, което съдът ни е задължил да го
отменяме, ние пишем, че нещо изменяме. По-добре е да не взимаме
никакви решения, само да изпълняваме решенията на съда е
достатъчно.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз не мога да се съглася с
колегата Бойкинова, защото в този случай това, което тя предлага, не
съответства на това, което гласувахме. Ние направихме едно
допълнително предложение за допълване на решението, което мисля,
че мина с мнозинство. Тоест, в тази връзка считам, че при всички
случаи това е решение за изменение и допълнение. Не можем да
оставим факта, че Върховният административен съд е отменил в
частта и това да е достатъчно.
Второ, извинявам се, колеги, обаче ако ние не приемем това
решение, как ще дадем възможността на участниците в изборния
процес и в националния референдум, съответно ако имат основания,
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да жалят нашите решения. Ние какво искаме в момента да направим?
Да преградим пътя както на доставчиците на медийни услуги, така и
на

политическите

незаконосъобразни

сили
решения,

да

могат

които

да

обжалват

Централната

едни

избирателна

комисия приеме. И нека да си го кажем. Защото аз до момента
цитирах БТА, но мога да цитирам и Медиа пул, мога да цитирам и
много други доставчици на онлайн новинарски услуги, които са
изключени от нашите решения и заради едно или две изключения
ние приемаме тези незаконосъобразни решения и затова, защото във
всички медии за нас пише, че едва ли не ние правим нещо, което не
би следвало да правим.
Колеги, нека тогава и правя предложение, вместо да
отхвърляме, то тогава минимумът който е, защото явно има
несъгласие в Централната избирателна комисия, да бъде преповторен
текста на § 1, т. 15, да приемем решението в първия му вариант, да
изпълним решението на Върховния административен съд с оглед и
възможността все пак да дадем възможност на участниците, ако е
необходимо, да обжалват нашето решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Отправям ви реплика,
господин Андреев, не съм съгласна с Вас, че няма съгласие в
Централната избирателна комисия по пресъздаване на § 1, т; 15 от
Допълнителните разпоредби. Два пъти гласувахме днес и два пъти
това предложение постигна необходимото мнозинство.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема госпожо председател,
не мога да се съглася с Вас, защото само по себе си предложението
беше прието, но тогава когато то трябва вече да излезе с решение с
номер, т.е. да бъде възпроизведено в наше решение, колегите
гласуваха „против” и не събра мнозинство. Това означава, че само по
себе си те не са съгласни с включването на текста.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

желаещи за изказване, за някакви други процедури?

Други
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Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз няма да се съглася с
казаното от колега Бойкинова по следните причини. Това решение е
абсолютно задължително, за да удостовери Централната избирателна
комисия изпълнението на задължителните указания на съда. Второ,
решенията на ЦИК се качват на нейния сайт, който е публичен. Не
така стои обаче въпроса със сайта на Върховния административен
съд, да не говорим, че мнозинството от гражданите на страната
нямат яснота по кое конкретно дело като номерация се е произнесъл
съдът, за да могат да извършат справка и да установят точното
съдържание на това решение. Ето защо аз считам, че следва да
вземем нарочно решение и в изпълнение на указанията на съда по
отношение премахване на изразите „с национален обхват” и „с
национален тираж”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: По логиката на колегата Андреев ще
има едно безконечно обжалване на едни съдебни решения.
Решението на Върховния административен съд е окончателно, то има
сила на присъдено нещо, има отношение спрямо всички, не само за
страните по делото. Тоест, тези думи „национален тираж” и
„национален обхват” вече не съществуват и ние сме длъжни да
изпълним това решение и това наше изпълнение съответно ще
обявим на страницата на ЦИК, както сме обявили решението, отново
че е отменено в частта с думите „с национален тираж” и „с
национален обхват”. Ако ние считаме, че всички наши решения, с
които изпълняваме решенията пак подлежат на съдебен контрол и
пак ще се гледа нашето Решение № 3706, то няма тогава смисъл от
съдебния контрол и от окончателното произнасяне на съда. Спорът е
решен, в тази част решението е влязло в сила, а в другата част не е

30
обжалвано и е влязло в сила. Аз не виждам какъв е спорът. (В залата
възниква спор.)
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

успяхте ли да се уточните? Колеги, моля ви, часът е 3 и половина, а
ние сме на т. 3 от дневния ред. Моля да се уточните. Колеги, по
редица въпроси ние сме си давали малко по-дълго време за мислене,
в момента сме се острастили.
Нека да продължим с другите си точки от дневния ред и ще се
върнем на този въпрос. Съгласни ли сте, колеги? Благодаря ви.
Продължаваме с Методическите указания на ЦИК по
прилагане на Изборния кодекс за РИК.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка
са качени Методическите указания – 1 част, за районната
избирателна комисия. С оглед обективната невъзможност на
колегата Сидерова, аз допълних онази част, която тя не беше успяла
да довърши. Тоест, върху тях сме работили основно колегата
Сидерова и аз съм допълнил една част от тях, както и определени
моменти, в които е имало преповтаряне на текстове с оглед
методическите указания, които са дадени, по отношение на
правомощията имаше на едно или две места преповтаряне на
текстове, в тази връзка аз съм ги прередактирал.
Предлагам ви да вървим по раздели и подзаглавия, за да може
да бъдат огледани. Нанесъл съм изборните книжа и нашите решения.
Има едно единствено място, което съм отбелязал в жълто, тъй като
като основа са ползвани методическите указания за Народно
събрание, има едно решение, отнасящо се до публичните регистри,
водени от комисията. Такова решение по отношение на РИК ние
нямаме прието в тези избори и в тази връзка ви обръщам внимание
на него. Молбата ми е, когато колегите четат, все пак да погледнат и
изборните книги, които са относими към Методическите указания.
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В част 1 са разписани общите положения, а именно
правомощията на Централната избирателна комисия по методическо
ръководство и контрол за законност на всички избирателни комисии,
в това число районни и секционни. Целта на Методическите
указания не е да преповтарят изцяло нашите принципни решения,
както и текстовете на Изборния кодекс, а да дадат една практическа
насоченост на тези решения при изпълнение задълженията на
районните избирателни комисии. Повтаряме, че нашите решения се
качват на сайта на Централната избирателна комисия и на сайта на
БТА и са включени текстовете относно кои български граждани имат
активно избирателно право, а именно навършилите 18 години към
деня на изборите, включително не са поставени под запрещение и не
изтърпяват наказание лишаване от свобода. Същото е по отношение
на гласоподавателите в националния референдум.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам госпожа
Солакова да води.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да погледнем решението,
което е във връзка с избирателните списъци. Решението е № 3543.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, разглеждаме
раздел 1 – Общи положения, като една от най-сериозните части на
Методическите указания. Имаме ли предложения за промени?
Предлага се последното изречение в раздел 1 вместо „и за първи път
са придобили” да бъде изписано „и имат”. Има ли други
предложения? Няма.
Подлагам на гласуване тази част.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Таня Цанева и Цветозар Томов), против – 1 (Александър Андреев).
Приема се.
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Преминаваме към раздел 2.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В раздел 2 са свързани основните
моменти както в статута на членовете на районната избирателна
комисия, провеждането на заседанията, изискуемия кворум за
провеждане на заседанията и мнозинството за вземане на решенията,
как се вземат решенията, как се гласува, обявяването и подписването
на решенията на районните избирателни комисии, лицата, които биха
могли да присъстват на заседанията. Ще ви помоля също така да
обърнете внимание, тъй като ние ще имаме представители както в
изборите, така и в националния референдум. Колегата Цачев беше
докладчик на него, в случаите, в които партии, коалиции или
инициативни комитети са регистрирани само за националния
референдум, аз съм предвидил, че те могат да участват на
заседанията.

Когато

инициативните

комитети,

партиите

и

коалициите са регистрирани и за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за националния референдум, то на
заседанието присъства един представител. Мисля, че такава беше
логиката на нашето решение. Разбира се, ако не е така, ще ви помоля
да ме поправите. Предаването на изборните книжа по реда на чл. 215
и най-отдолу са изписани решенията, които в тази връзка са от
значение. Това е до страница 5, след това са другите правомощия.
Това са общите текстове.
Ако колегата Цачев държи, бихме могли с оглед и липсата на
специално решение, което е по отношение на това, че изпълняват
функцията на комисии за националния референдум, бихме могли
текста на чл. 7 от Закона за прякото участие. Но ако той счита, че
следва да го добавим, тъй като това беше поставено в чисто
оперативно обсъждане, бихме могли евентуално тук да го добавим
веднага в първата част на раздел 2.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Аз мисля, че с
нашите решения за назначаване на районните избирателни комисии
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ние даваме ясна индикация, че това са комисиите, които организират
както произвеждането на изборите, така и националния референдум,
включително и номерацията на решенията ни е ПВР/НР, което
индикира това.
Колеги, една корекция прецизира решение в т. 7 от статута на
членовете на РИК.
До т. 5 не виждам коментари.
Продължаваме със „Заседания на РИК”.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, бих предложил тук да вкараме една
точка, може би след т. 8 да кажем, че заседанията на РИК са
публични и се излъчват на интернет страницата на комисията или
каквато редакция приемем, защото това наистина е така и е тяхно
задължение. Те го правят всъщност за разлика от общинските
избирателни комисии.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Искам да отговоря на колегата
Цачев. Това го има в текста, но по-надолу. Във второто подтире –
„Заседанието на комисията се извършва в реално време на интернет
страницата на комисията” и следващото е „Публикува на интернет
страницата на комисията видеоархив от заседанията си незабавно
след провеждането им”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, до „Правомощия
на РИК”, до т. 18 имате ли коментари? Не виждам коментари.
Продължаваме с „Правомощия на РИК”.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Преди това, колеги, аз прегледах тези
решения, които са № 3483, № 3493, № 3718, условия и ред за
участие, съответно на наблюдатели, застъпници и представители и
според мен тук не им е мястото.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Застъпниците, представителите на
партиите могат да присъстват и при предаването и въвеждането и
това е уредено в тези решения. Затова то следва. Просто т. 17 се
отнася за това кой може да присъства, кога може да присъства и
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какво може да получи като копие от екземпляра. Изказванията се
записват в протокола.
От т. 18 нататък, колеги, това са правомощията, които са
разбити тематично – по отношение на секционната избирателна
комисия, по отношение на поддръжката на интернет страницата. Тук
ви обръщам внимание на това, което казах в началото, а именно, че
ние такова решение нямаме прието, затова моето предложение е
евентуално посочване на самото решение като номер да отпадне, тъй
като впоследствие са изброени различните видове регистри, които се
поддържат, както по отношение на застъпниците там имаме
приложение от изборните книжа. По отношение на публикуването на
представителите също имаме към самото решение. По отношение на
жалбите и сигналите там имаме приет със самото решение вида на
публичния регистър. Тоест, тук нямаме общо, както е било в
Народното събрание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Господин
Андреев, днес Ви върви да прекъсваме вашите доклади по средата.
Колеги, прекъсваме доклада и давам 30-минутна почивка, макар че
това не е почивка, а е поредица от работни срещи, които
Централната избирателна комисия има да проведе.
(След почивката.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, в
залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, продължаваме днешното заседание.
Продължаваме с проекта на Методическите указания.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, стигнахме до т.
18, в която са разписани правомощията на районната избирателна
комисия и са разделени по отношение на секционните избирателни
комисии, по отношение на поддръжката на интернет страницата на
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районната избирателна комисия, контрола за изпълнение на
Изборния кодекс и на решенията на Централната избирателна
комисия, произнасянето по жалби и сигнали на районната
избирателна комисия, регистрацията на застъпниците, издаването на
удостоверенията, обявяването на решенията и други действия,
свързани с предаването на протоколите, съставянето на съответните
протоколи, поддръжката на деловодството, дежурствата, които се
дават с оглед изпълнение на разпоредбите и възможността субектите
да могат да получат документите, свързани с изборния процес и
осъществяването на действията от страна на районната избирателна
комисия. Това е до края на страница 8.
На страница 9 започва раздел 5, което е свързано с
регистрацията

на

застъпниците

на

кандидатски

листи

и

представителите на партии, коалиции и инициативни комитети.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин
Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Ако докладчикът приеме, аз имам
предложение на стр. 6, където има раздел „Регистрира”, там да
включим и представители на партии, коалиции и инициативни
комитети, така както е изброяването и съответно посочим Решение
№ 3718-ПВР.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, колега Сюлейман, не
съм ги включил, защото при тях не ги регистрираме, а само
публикуваме списъка. Нали по отношение на представителите на
партии, коалиции и инициативни комитети, при тях единствено
публикуваме списъка въз основа на пълномощните, както е по
нашето решение. Докато тук става въпрос за самото регистриране
като процес на регистрация и затова не съм ги включил в тази част.
Не съм го включил, защото режимът не е регистрационен, но ако
прецените, може да отделим отделно, но то е свързано само с
публикуването на интернет страницата на списъка и то е в една от
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подточките на стр. 6 – „Публикува списъка на представителите на
партиите и коалициите съгласно Решение № 3718.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете с раздел 5,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в раздел 5 е
включена регистрация на застъпници на кандидатски листи и
представителите на партии, коалиции и инициативни комитети.
Целта е накратко в началото да бъде представена нормативната
уредба, която е приложима по отношение на застъпниците, нашите
решения, които са свързани с регистрацията, изборните книги, които
са приложими и сроковете, в които става регистрацията, като в т. 4
последователно са описани действията във връзка с регистрацията на
застъпниците, а именно след подаване на заявлението, вписването му
във входящия регистър, предоставянето на данните за застъпниците
за проверка дали те отговарят на изискванията, за да бъдат
застъпници, след което получаване на информацията, регистрацията
и издаването на съответните удостоверения и публикуването на
списъка със застъпниците. Това същото се отнася, както е посочено в
т. 4.7. по отношение на заместващите застъпници, които се
регистрират в изборния ден.
Докато колегите се запознават с т. 4 по отношение на
застъпниците, след това следват представителите на партии,
коалиции и инициативни комитети. Пак накратко са посочени
текстовете от Изборния кодекс, тук са включени обаче по отношение
на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление и представителите на партии, коалиции и
инициативни комитети в информационно-разяснителната кампания,
нашето

решение

представителите

за
и

избирателна комисия.

представителите,
действията,

които

реда

за

извършва

участие

на

районната
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И раздел 6 е за назначаване на секционните избирателни
комисии. Пак правните основания, нашите решения, като тук са
включени двете решения за назначаването на членовете на
секционните избирателни комисии и за жребия при попълване на
съставите и Решение № 3379 по отношение на отличителните знаци.
По отношение на срока за представителите на партии, коалиции и
инициативни комитети, срок за предаване на списъците в РИК, правя
корекция на предложения текст за Методическите указания, да се
счита, че е 5 ноември 2016 г., както е нашата хронограма както за
изборите, така и за националния референдум.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

имаме

ли

забележки по раздел 6? Не виждам. Продължаваме с раздел 7.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, в раздел 7 се разглежда
реда за разглеждане и реда за изпращане на жалби и преписки по
жалби от РИК до ЦИК. Основанието и където изцяло са развити
въпросите е наше Решение № 3526-ПВР/НР от 16.09.2016 г. В него
има промяна по отношение на вида на регистъра, който се води във
връзка с постъпилите жалби, като в предходния той беше с повече
колони и включваше допълнително и кой е докладчикът от
съответната районна избирателна комисия с оглед облекчаване и
улесняване на регистъра, да бъде по-ясен и достъпен. В тази връзка
са останали тези 6 колони. В колона 1 се отбелязва входящия номер,
в колона 2 – имената на подателя на жалбата, евентуално ако е с
пълномощно и представляващ на коя организация е. В колоната се
описва накратко предмета на обжалването, ако има решение на РИК
или СИК и отказ за извършване на определени действия. Това се
посочва и се обвързва с хиперлинк, т.е. във връзка със съответното
решение, което се обжалва. В колона 4 се изписва номера на
решението, с което се е произнесла районната избирателна комисия.
Ако е жалба срещу решение на РИК, в колона 5 се вписва решението
на Централната избирателна комисия с връзка към него при
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произнасянето на Централната избирателна комисия, а ако има
обжалване пред съд на нашето решение, то се посочва и решението
на съда. Под регистъра в т. 2 са описани в т. 3, 4 и по-нататък реда за
разглеждане,

окомплектоване

на

жалбата,

изпращането

до

Централната избирателна комисия, когато тя е компетентна да се
произнесе. Това е във връзка с решенията на районната избирателна
комисия, окомплектована с цялата преписка, съответно заверена от
председател и секретар, като първо се изпраща по електронната
поща, след което вече и в оригинал.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: До раздел 8? Не виждам
коментари. Продължете с раздел 8, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В раздел 8 са разгледани
въпросите, свързани с предизборната кампания, информационноразяснителната кампания за националния референдум. Тук са
посочени пак правните основания, т.е. законовите разпоредби както
от Изборния кодекс, така и чл. 16 и § 2 от Преходните и
заключителни разпоредби, относими и препращащи към Изборния
кодекс от Закона за прякото участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление. Описани са и решенията, които са
свързани с това, а именно както по отношение на условията и реда по
предизборната кампания, така и провеждането на информационноразяснителната кампания, финансирането, правилата за отразяване в
БНТ и БНР и жребия, който се тегли с оглед спазване на поредността
на участията на представителите на инициативните комитети,
партиите, коалициите и кандидатите в отделните форми на
предизборната кампания. Други документи това са споразуменията
между БНТ и БНР и представителите на партии, коалиции и
инициативни комитети, нашето споразумение със СТИК и СЕМ по
отношение на мониторинга, т.е. че ние осъществяваме заедно със
Съвета за електронни медии мониторниг, сроковете. Началото е
7 октомври 2016 г. , краят е 12 часа на 4 ноември 2016 г. И накратко
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действията, които кандидатите извършват, т.е. че те имат право на
достъп до информация с оглед предизборната кампания. Тук може би
е добре да добавим информационно-разяснителната кампания, но тя
ще бъде само по отношение на партиите и коалициите, защото
нямаме кандидати. Това ще го включа. Контролът, който се
осъществява от районната избирателна комисия и долу, както и в
предходните, имаме текст, че кампанията се води на български език.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по този раздел?
Не виждам коментари. Продължаваме със следващия.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В раздел 9 са действията на РИК
преди изборния ден. Не знам дали в заглавието да добавим и деня
преди изборния ден. Но мисля така да остане. Това са действията на
РИК, които тя извършва преди изборния ден с оглед и подготовката
и предоставянето на изборните книжа и материали на секционните
избирателни комисии. Подготовката на изборните помещения и
съдействието,

което

общинската

администрация

следва

да

предостави на РИК или СИК за подготовката на помещенията,
където ще се гласува в изборния ден. Обръщам внимание по
отношение на избирателните списъци съм посочил приложенията,
може би не е лошо да ги погледнем отново, а именно това е
избирателния списък за подвижната избирателна кутия. В т. 2 са
протоколите за предаване на бюлетините и останалите книжа и
материали, като тук съм включил и тези, които са по отношение на
плавателен съд, плаващ под български флаг.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете, господин
Андреев, от стр. 16, от получаване на книжа и материали от
капитаните на кораби.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По отношение на получаването на
изборните книжа и материали от капитаните на плавателни съдове до
19 часа на 5-и се предават книжата и материалите, а именно това е
Приложение 79, правя си поправка, защото има грешка в
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приложението, което е цитирано, едното е 79, другото е 60-НР. А
самият капитан, тъй като той съставя списъка за гласуване на
плавателния съд, заедно с бюлетините и другите изборни книжа
предава на секционната избирателна комисия със съответните
протоколи, Приложение № 80 и 61, едното е ПВР, другото е НР.
След това следва съставянето и подписването на протоколите за
предаване на изборните книжа и материали с оглед и присъстващите
ръководство и членове на секционната избирателна комисия, като са
описани и случаите, в които ако председателят не е налице, то тогава
заместник-председателят приема книжата и те остават на неговата
отговорност за съхранение.
На стр. 18 е тренспортирането на изборните книжа и
материали, че следва да бъде извършено до 20 часа и действията,
които се извършват пред представители на районната избирателна
комисия от секционните избирателни комисии във връзка с
подготовка на изборното помещение за изборния ден, проверката на
копирната машина дали работи, тестването й, подредбата на
кабините за гласуване, на местата за работа на секционната
избирателна комисия, местата за наблюдение, т.е. на които ще бъдат
наблюдатели, застъпници, представители на партии, коалиции и
инициативни комитети.
Следват действията на подвижната секционна избирателна
комисия във връзка с подготовката на помещението, където ще се
ситуира ПСИК, а именно подготовката и поставянето на кутията,
листа, който трябва да бъде подготвен като табло във формат А4 с
указание как следва да се гласува. Оттук нататък действията, които
общинската администрация трябва да укаже на подвижната
секционна комисия не само по отношение на помещенията, но и
предоставянето на превозно средство, което осигурява минимум 4
членове и кутията за гласуване. Тук може би трябва да пишем, че са
две кутии за гласуване.
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След това са забраните по отношение на всички секционни
избирателни комисии по отношение на предварителното раздаване
на изборни книжа и материали и забраната за изнасяне на кутиите и
кутиите с отрязъци и другите, обмяна на информация между
членовете на СИК и РИК и между РИК и ръководителя на
изчислителния пункт. Това са основните положения, свързани с
обобщаването на информацията, предоставянето във връзка с
избирателната активност в деня на изборите с оглед и факта, че тя
трябва да бъде предоставяна на общинската администрация, от нея
да бъде предадена на РИК и РИК вече да я обобщи по отношение на
целия район, за да може да я предостави на Централната избирателна
комисия и отделно от това на областния управител. Мисля, че такъв
беше и реда на миналите избори. Колегата Христов ако смята, че има
нещо, което трябва да се промени, да каже.
Другото е с оглед поддържане на контакт между членовете на
секционната избирателна комисия, на председателя, аз съм сложил
най-късно до 20 часа на 5 ноември РИК да предостави на
председателя на СИК телефоните за връзка с членовете на СИК с
оглед това изборният ден да може да започне навреме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имаме ли някакви
финални коментари? Не виждам„
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на Методически указания ведно с корекциите, направени в залата.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – няма.
Методическите указания са приети.
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АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

И,

уважаема

госпожо

председател, предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 да приемем
Методическите указания с решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване така предложения ни проект на решение за приемане на
Методическите указания.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 3776-ПВР/НР.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това решение е в обучителен портал и
трябва също така да се качи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване така направеното предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред
с докладчик в зала, това е:
Проект на решение относно поправка на техническа
грешка в Решение № 3475Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът е в моята папка и
относно поправка на техническа грешка в наше Решение № 3475, с
което сме назначили районната избирателна комисия в 24 район и
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има грешка в името на члена на районната избирателна комисия, а
именно Станил Станилов Станилов вместо правилното Станил
Станиславов Станилов. Анулираме издаденото удостоверение и
издаваме ново удостоверение с вярното име.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Бойкинова. Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – няма.
Това е Решение № 3767-ПВР/НР.
Следващият проект на решение отново е Ваш, госпожо
Бойкинова:
Проект на решение относно искане за възстановяване на
депозит.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ПВР10-15 от 05.10.2016 г. писмо, получено по електронната поща от
Стефан Иванов, който казва, че: „В качеството ми председател на ПП
„Движение демократично действие” бих искал да поставя на
вниманието ви следния казус: поради изтичане на крайния срок за
регистрация на партии за издигане на кандидати за президент и
вицепрезидент Централната избирателна комисия е постановила
отказ за регистрация и за участие в изборите с Решение № 3581”.
Според Решение № 3439, това е принципното решение на
ЦИК относно регистрациите на партии и коалиции за участие в
изборите за президент и вицепрезидент, на партиите, които не
получат регистрация им се възстановява депозита в размер на 2500
лв. „Моля да ме уведомите за начина и срока за възстановяване на
депозита за участие в изборите”.
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Писмото е дошло по електронната поща и не е подписано. Два
са вариантите на отговор. Единият е да отговорим с писмо, другият
вариант е с решение. Но аз считам, че няма пречка да отговорим с
решение, защото дори и да нямаме от него искане, ние трябва да
вземем решение, с което невъзстановените депозити се предоставят
на Фонда за лечение и така или иначе трябва да има произнасяне. А
сега аз считам, че основанията за възстановяване на платения
депозит от партиите са уредени в разпоредбите на чл. 129 и чл. 137,
ал. 2, 3 и 4 от ИК.
Хипотезата на чл. 129 е, че депозитът се възстановява, когато
партиите са получили не по-малко от 1 на сто от действителните
гласове на национално ниво, което означава, че най-малко партията
трябва да бъде регистрирана, в който случай не сме.
Втората хипотеза е на чл. 137 от Изборния кодекс, която
казва, че депозитът се възстановява, в случай че партията поиска да й
бъде заличена регистрацията за участие в изборите не по-късно от 32
дни преди изборния ден, в която хипотеза също не сме, както и
когато регистрацията на партията бъде заличена в условията на чл.
135, ал. 5, това е когато сме регистрирали партията в условията на
неприключила процедура и след проверка на ЦИК ние заличим
регистрацията.
В случая ние сме постановили отказ поради това, че партията
не е изпълнила в срок указанията на Централната избирателна
комисия да предостави списък в подкрепа на регистрацията й,
съдържащ не по-малко от 2500 подписа. Решението не е обжалвано,
влязло е в сила и с оглед на целта на депозита според мен, чиято цел
е да гарантира сериозността на партията да участва в изборите,
какъвто е по принцип депозита във всички други правни форми, т.е.
винаги депозитът гарантира сериозност за участие, поради което
считам, че следва да откажем да възстановим внесения депозит.
Моето становище е, че не попадаме в нито една от хипотезите на
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Изборния кодекс, нито в чл. 129, когато партията е регистрирана и
участва в изборите, от нея се очаква резултат, т.е. тя е получила не
по-малко от 1 на сто от действителните гласове и чл. 137, когато тя
по собствено желание заяви, че не иска да участва, иска да й се
заличи регистрацията й, или когато сме я регистрирали при
неприключила процедура, т.е. тя формално е отговаряла на
изискванията за регистрация, но впоследствие при проверка на
списъка не отговаря на изискванията и ние я заличаваме. Считам, че
в случая не е налице нито една от тези хипотези, тъй като е налице
отказ.
Предлагам с писмо в този смисъл да отговорим на господин
Стефан Иванов.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
Доклади по медийни пакети.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. Колеги,
временната работна група по медийни пакети днес се събра и
прегледахме получените заявки, които ще ви докладвам.
С вх. № ПВР-20-262 от 10.10.2016 г. сме получили запитване
от Евроком за инициативен комитет за президент и вицепрезидент
Йорданка Колева и Веселин Христов, представляван от Иван
Стамболиев. Стойността е 19 971.60 с ДДС. Както виждате, за
предизборен спот, репортажи, участие в предавания.
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С вх. № ПВР- 20-252 от 10.10.2016 г., която също е от
телевизия Евроком и инициативен комитет, представляван от Огнян
Цветков, инициативен комитет за президентска двойка Пламен
Пасков и Светозар Съев. Заявката е на стойност 19 992 лв., като са
предложени същите медийни изяви.
С вх. № ПВР-20-264 от 10.10.2016 г., отново запитването е от
телевизия Евроком и Движение за радикална промяна българската
пролет. Заявката е на стойност 1032 лв. с ДДС за излъчване на
предизборен спот.
С вх. № ПВР-20-265 от 10.10.2016 г. Запитването е от медията
Евроком-Царевец ООД и ПП Балканска демократична лига,
представлявана от Николай Панков на стойност 5016 лв. с ДДС.
Докладваните до тук заявки за президент и вицепрезидент,
както и при вчерашния ми доклад, освен че са прегледани от
работната група, също така медиите отговарят на изискванията,
подали са си в срок тарифите. Даже на някои, които успях, което не е
задължение, както и съответните субекти са в нашите решения, в
които имат право на медийни пакети за президент и вицепрезидент.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари по така направения доклад? Не виждам.
Подлагам ан блок на гласуване отговорите.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина
Алексиева, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Таня Цанева), против – 2 (Ивайло Ивков, Цветозар
Томов).
Предложенията се приемат.
ТАНЯ

ЦАНЕВА:

Следващите

заявки

за

национален

референдум.
С вх. № НР-20-37 от 11.10.2016 г. е заявка от инициативен
комитет, представляван от Петър Кичашки, от информационна
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агенция „Фокус” и радио верига „Фокус” на стойност 8160 лв. с
ДДС.
Вх. № НР-20-31 от 10.10.2016 г. е заявка от „Бойкос” ЕООД, а
като медия това е радио „Мелодия”, Силистра, и инициативен
комитет „Заедно срещу подмяната на демокрацията”, представлявана
от Биляна Колева. В нашето решение на инициативните комитети,
които имат право на медийни пакети, това е инициативен комитет,
представляван от Биляна Колева. Стойността на заявката е 39 924 лв.
с ДДС. Това включва според представената заявка, която е от
инициативния комитет до медията, 69 броя по 30 секунди радио
клипове в сутрешния прайм тайм с единична цена по тарифа от 330
лв. без ДДС и 70 броя 30-секундни радио клипове в обедния прайм
тайм с единична цена по тарифа от 150 лв. без ДДС и обща стойност
33 270 лв. или с ДДС 39 924 лв. Напълно съм съгласна с казаното от
колегата Андреев и в работната група също днес го обсъждахме.
Освен това трябваше да издирим по представляващия кой
инициативен комитет е и т.н. Нашата идея беше евентуално ние в
отговора на заявката да изпишем не това, което те са ни написали
като име на някакво си тяхно движение, а инициативен комитет, в
случая представляван от Биляна Колева. Но не възразявам на
предложението на колегата Андреев да върнем тези заявки и да ги
напишат правилно както са регистрирани по наше решение, което ще
цитираме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен с колегата Андреев, обаче
предлагам директно да върнем отговор на медията, че инициативен
комитет с наименованието, което е заявено, не е регистриран в
Централната избирателна комисия. Ако искат да дават заявки, няма
какво да ги подканяме с какво име да ги дават. Ние не знаем кой ще
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дава заявки, кой не. Казваме, че такъв комитет не е регистриран, ако
това е факт.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин
Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Искам да прибавя и този детайл за
радио „Мелодия”, че не са обявени тарифи специално за
предизборната кампания или поне аз не ги намирам на сайта им.
Обявени са рекламни тарифи, общи, без да става дума за кампанията.
А ми се струва, че те са длъжни да ги обявят и на сайта.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте,
госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колега Томов, в радио „Гама-Видин” са
обявени от 8 април и има нови от началото на септември, които са за
президентските избори и националния референдум. Радио „ГамаВидин” и радио „Мелодия – Силистра” са на една и съща търговска
фирма „Бойкос” ЕООД.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги. Аз ще
моля тези доклади да бъдат достатъчно изчерпателни, за да може
Централната избирателна комисия да получи пълната информация. А
сега, колеги, тъй като имаме въпроси, свързани с бюлетините, ви
моля за 10-минутна почивка, в която ще работим.
(След почивката)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, в
залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, продължаваме днешното заседание.
Колеги, спряхме по време на дискусия по медийните пакети
във връзка със заявки, които са от инициативни комитети, каквито
ние не сме регистрирали. Бихте ли ми припомнили предложенията
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, във връзка със заявка с вх. № НР20-30 и НР-20-31 и двете от 10.10.2016 г. колегата Андреев
предложи, аз и предполагам работната група ще се присъединим да
върнем заявката на медията, като помолим да бъдат упоменати
инициативните комитети, както те са изписани в наше решение, с
което ние сме одобрили кои инициативни комитети, кои партии и
коалиции

имат

право

на

медийни

пакети

за

националния

референдум.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № НР-20-33 от 10.10.2016 г.
сме получили заявка от телевизия Евроком и инициативен комитет,
представляван от Ангел Дачев. Заявката е на стойност 9949.92 лв. за
рекламен спот.
Следващата заявка е с вх. № НР-20-34 от 10.10.2016 г., която
отново е от телевизия Евроком и ПП Движение за радикална
промяна българската пролет. Заявката е на стойност 35 969.28 лв. с
ДДС за рекламен спот и участие в предавания.
Следващият входящ номер е НР-20-35 от 10.10.2016 г.
Запитването е от телевизия СКАТ, като е за двете телевизии –
телевизия СКАТ и телевизия СКАТ + и партия Средна европейска
класа. Заявката е на стойност 40 хил. лв. с ДДС.
Следващата заявка, която предлагам на вашето внимание, е с
вх. № НР-20-29 от10.10.2016 г., която е от вестникарска група
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„България”, по-конкретно вестник „24 часа” и инициативен комитет ,
представляван от Петър Кичашки, на стойност 2880 лв. с ДДС.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Подлагам ан блок на гласуване така представените заявки с
изключение на онези, за които вече гласувахме, че ще ги върнем.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева и Цветозар Томов), против – 3 (Камелия Нейкова, Мартин
Райков, Росица Матева).
Предложението се приема.
Зная, че има още доклади по медийни пакети, които се
изготвят, така че когато бъдат готови, нека да бъдат представени на
комисията.
Продължаваме със следващ доклад:
Предложение до президента за насрочване на частичен
избор.
Господин Андреев има думата.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо от ОИК – Сунгурларе, област Бургас, с вх. № МИ15-1084 от 10.10.2016 г., с което приложено ни е изпратено Решение
№ 313-МИ от 06.10.2016 г. и протоколи от проведени заседания на
30.09.2016 г. и 06.10.2016 г., като проведено заседание и взетото
решение е във връзка с прекратяване на пълномощията на кмета на
кметство, село Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас.
Господин Кръстю Янев, който е кмет на кметството, е подал оставка
чрез общинския съвет, като въз основа на оставката е взето решение
за предсрочно прекратяване пълномощията на Кръстю Янков Янев,
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кмет на село Вълчин, община Сунгурларе и решението заедно с
протоколите и преписката във връзка с тези протоколи е изпратено
на Централната избирателна комисия на основание чл. 463,ал. 2 от
Изборния кодекс.
Към преписката е приложена справка, предоставена от ГД
„ГРАО” на ОИК – Сунгурларе, към 06.10.2016 г., което е датата на
влизане в сила на решението на общинската избирателна комисия.
Видно от справката, която е приложена заедно с всички останали
документи, в село Вълчин има 412 жители по постоянен адрес, 424
по настоящ адрес.
Налице

са

основанията

на

чл.

16

от

Закона

за

административно-териториалното устройство на Република България
и в тази връзка аз ви предлагам да вземем решение, с което да
предложим на президента на републиката да насрочи частичен избор
за кметство Вълчин. В оригиналната преписка, която е пристигнала
по пощата и е подписана и подпечатана от заместник-председател и
секретар,

знаем,

че

там

на

председателя

ние

прекратихме

пълномощията поради негова подадена оставка, не беше посочено
кога е влязло в сила. В тази връзка изисках информацията и ни е
изпратено към вх. № МИ-15-1084 от 10.10.2016 г. по имейл
решението с нанесена датата, на която е влязло в сила, а именно това
е 06.10.2016 г. В тази връзка считам, че няма пречка ние да приемем
решение и да направим предложението.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,

52
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 3768-МИ.
И, колеги, който е съгласен да изпратим така взетото решение
ведно с прилежащите документи с писмо със стандартен текст до
президента на републиката, моля да гласува.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, давам думата на госпожа Солакова по повод
бюлетините.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по време на почивката също
обсъдихме в оперативен порядък този въпрос. Пристигнаха две
писма, които имат значение и връзка със сключения договор за
отпечатване

на

бюлетините

за

изборите

за

президент

и

вицепрезидент на републиката. На първо място това е писмо с вх. №
ПВР-00-118 от 11.10.2016 г. Вчера, знаете, изпратихме писмо до
„Демакс” с копие до печатницата на БНБ и поискахме тази
инструкция, включително посочихме да се уточнят отделните права,
както и да ни се предостави списъка на лицата, които имат право с
конкретни права по този процес в електронната система по
осигуряване

на

одобрение

на

предпечат.

Получихме

тази

инструкция. Тя включва отделни раздели, като: достъп до системата;
подготовка за работа; преглед на бюлетини; електронно подписване
на бюлетината; печат на бюлетината; корекция в цялата тази
процедура. Даден е и списъкът на лицата, които имат право,
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включително служителите от Министерството на финансите са
посочени в този списък.
Допълнително след това получихме още едно писмо, което
пак е по електронната поща, с вх. № ПВР-00-119, пак е с днешна
дата, от „Демакс”. То е до печатницата на БНБ с копие до нас и до
„Информационно обслужване”. Изпращат ни адресите на двете
платформи. Първата платформа е за президентските избори, втората
платформа е за частичните избори на 6 ноември. Платформата е
открита, всички, които имат право на достъп с универсален
електронен подпис, могат да видят вече генерирани съдържанието на
бюлетините за всеки отделен район, включително за извън страната,
така и печатницата ни уведоми,че те са осигурили 24-часово
дежурство, считано от тази нощ, и имат готовност да започнат
печатането на бюлетините.
Колегите ме подсетиха, че утре има насрочено съдебно
заседание във връзка с жалба на инициативен комитет, чиято
регистрация е заличена и в тази връзка предлагам да напишем едно
писмо до печатницата, в което не ще кажем, че има насрочено
съдебно заседание с посочен конкретен номер, ще помоля колегата
Бойкинова да ми даде данните, на утрешна дата и че до
произнасянето на съда предлагаме да не започне печатането на
бюлетините.
На следващо място, да кажем да ни предоставят бюлетина за
гласуване в реален вид, мостра на бюлетина от бюлетините, с които
ще се гласува на изборите. От печатницата на БНБ ме уведомиха, че
най-вероятно ще се наложи ние да одобрим една бюлетина, за да
може фактически да се свали от предпечата в „Демакс” и да се
предостави на печатницата за отпечатване. От „Демакс” обаче токущо ме уведомиха, че може да им предоставят работен макет на
бюлетината, за да може те да си направят файла и да си го отпечатат
в печатницата. Най-вероятно утре сутринта ще получим бюлетина за
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гласуване извън страната. Моля това да бъде подложено на гласуване
първо до печатницата.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Това е допълнителен доклад по точка първа, свързана с
бюлетините.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, продължавам с предложение
да изпратим до всички районни избирателни комисии писмо. В
момента се пише и ще бъде публикувано във вътрешната мрежа, по
електронната поща да изпратим до районните избирателни комисии,
до всяка една РИК писмо с приложени: инструкцията, която преди
малко ви докладвах, че сме получили за работа с електронната
система; да изпратим приложено писмото, от което се вижда адреса
на

платформата

информацията,

за
която

президентските
предоставихме

избори;
на

да

изпратим

„Информационно

обслужване”, свързана със съдържанието на бюлетината; номер
съобразно жребия на кандидатските листи; наименованията на
партиите и коалициите съгласно решението на Централната
избирателна комисия за отпечатване на бюлетината и имената на
кандидатите за президент и вицепрезидент по листи. Всичко това да
изпратим като приложение на районните избирателни комисии и за
всяка отделна РИК да посочим одобрения тираж за района. За целта
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това, което аз се сещам, че можем да направим, е да напишем едно
бланкетно писмо, на ръка да оставим попълване на номера и
наименованието на районната избирателна комисия в адреса на
получателя, а последното изречение – одобрения с решение на ЦИК
тираж на бюлетините за изборите за района е, отново да се допълни
на ръка. Тъй като иначе трябва да напишем 31 отделни писма с
отделни изходящи номера. Ако сте съгласни, още повече че
сканирани ще ги изпратим по електронната поща, така да го
гласуваме.
Ние изпращаме на този етап на РИК-овете, за да могат да се
запознаят и с инструкцията, и със съдържанието. И с последното
изречение изрично ще им кажем да имат готовност утрешния ден да
одобряват бюлетините, но до уведомление по електронната поща да
не предприемат действия по одобряване на предпечатен образец.
Нашето писмо разбрах, че ще послужи за старт на обучението от
страна на служителите на „Информационно обслужване”. Те
очаквали това наше писмо и в същия момент техните служители са
обучени по инструкцията и ще получат указания от изпълнителния
директор на „Информационно обслужване” да започнат процедура
по откриване на процеса по одобряване на предпечатен образец.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
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Колеги, продължаваме с доклада по точка три, по който
говорихме, гласувахме, прегласувахме и накрая отложихме. Искате
ли да има още коментари, колеги? Не виждам такова желание.
В такъв случай, колеги, както се разбрахме и надявам се за
последно, първо подлагам на гласуване постъпилото в зала
предложение с това решение за изменение да се възпроизведе текста
на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.
Колеги, режим на гласуване.
Колеги, тази точка явно няма да я гледаме, отменям
гласуването.
Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
Проект на решение относно изменение на Решение №
3718-ПВР/НР.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще ви помоля да се
запознаете с проекта на решение, който е в моята папка в днешно
заседание. Проектът се отнася за изменение и допълнение на наше
Решение № 3718, това е решението за участие на представители на
партии, коалиции и инициативни комитети. Обърнах внимание, че в
нашето решение сме приели текст, който е трябвало да приведем в
съответствие с чл. 124, ал. 5 от Изборния кодекс и затова ви
предлагам този проект, а именно промяната се отнася само до т. 8. В
тази връзка, понеже проекта обсъдих с колегата Цачев, който беше
докладчик по основното решение, той предложи и да утвърдим
приложение 1 по т. 9 от принципното решение, за да е по-лесно на
лицата, които ще ползват нашето решение. Това приложение е
списъкът, който трябва да представят в районната избирателна
комисия

на

упълномощените

представители,

тъй

като

в

първоначалния му вариант подписването трябваше да стане в
случаите когато се отнася за инициативен комитет само от
представляващ инициативния комитет, а в чл. 124, ал. 5 е казано, че
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представителите на партиите, коалиции или инициативни комитети
се легитимират с пълномощно, подписано от представляващия
партията,

коалицията

или

инициативния

комитет

или

от

упълномощено от него лице. Тоест, режимът в Изборния кодекс е
еднакъв за упълномощаването.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в същата папка е и
приложението, за което говорих току-що. Ще ви помоля да
погледнете т. 2 от проекта на решение, дали да бъде в този вариант
„утвърждава Приложение 1 по т. 9 от Решение № 3718” или да си
бъде просто Приложение № 1. Или точката да продължи:
„неразделна част от настоящото решение”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин
Цачев. (Реплика на Мария Бойкинова извън микрофоните.)
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колега Бойкинова, съгласен съм с Вас, но
Вие мислите като юрист и то като добър юрист, не забравяйте не
един случай, когато се ползват образци на изборни книжа, които в
момента не би следвало да бъдат използвани. Тогава се налага
Централната избирателна комисия с решение нарочно да утвърди, да
приеме, че едно лице, макар и ползвало не точен образец, но да му
потвърди волята и да приеме тази книга да кажем, която е използвана
макар и погрешно. А няма да бъдат малко представителите в
страната, затова е редно наистина да изменим в тази част решението
и според мен да приемем ново приложение, изменено, което да се
ползва от участниците.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, има ли
други коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение. Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
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Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3769-ПВР/НР.
Продължаваме с точка 9а относно машинното преброяване.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната
мрежа на днешна дата в папка с моите инициали е поместена
офертата на „Информационно обслужване”, изпратена по наше
запитване, за машинното преброяване. Има два варианта, единият е
да обсъдим по същество тази оферта сега, но тя е доста дълъг текст и
вероятно, колеги, имате нужда да се запознаете. Другият е да ги
обсъдим по възможност още утре на следващото заседание, защото
няма време. Но както прецени комисията, защото аз съм я чел,
познавам я, мога да я представя пред вас. Ако решите да я обсъждаме
сега, кажете вие. От друга страна, текстът е голям и може би има
резон в това да имате време за запознаване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? Ще можете ли да
се запознаете днес, наистина материалът е голям, или да отложим
тази точка за утре? Аз ви предлагам следното: тъй като има работна
група, утре сутрин в 9,30 се свиква работна група „Чужбина”, в 10,30
часа утре е една комисия за машинното гласуване, предлагам в 11,30
да се събере групата за машинно преброяване, която да обсъди в
детайл офертата и да ни я представи на заседанието на Централната
избирателна комисия утре.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Съгласен съм с това предложение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Продължаваме
със следващата точка от дневния ред:
Промяна в публични регистри.
Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, предлагам ви в двата
публични регистъра – за застъпници и този за наблюдатели, да
сложим информация на подходящо място, тъй като такава не е
предвидена в момента, информация за решението на ЦИК, с което е
извършена

регистрация

на

организациите

наблюдатели

и

застъпниците, предложени от партии, коалиции и инициативни
комитети. Това е чисто за удобство за субектите, които искат да
могат да се запознаят и с решението, с което са утвърдени тези лица,
т.е. са регистрирани да участват в изборния процес. Няма да
направим изменение на приложението към решението и на изборната
книга, а на подходящо място в съответния регистър за съответната
партия, коалиция, инициативен комитет или организация, която е
извършила регистрация на наблюдателите, да има информация и
линк към

решението

на Централната

избирателна

комисия.

Предлагам са протоколно решение да го утвърдим и да видим как да
го направим в рамките на утрешния ден, тъй като вече ще започнат и
тези регистрации.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Подкрепям
предложението на господин Цачев. Лично аз направих опит да
извърша справка и липсата на решение ми попречи да извърша тази
справка. Така че изцяло подкрепям така направеното предложение.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия

Нейкова,

Катя

Иванова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
Искания за отваряне на запечатани помещения.
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Първи е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № МИ-06-878 от 10.10.2016 г. от община Димитровград,
подписано от кмета на общината господин Димов, с което ни
изпращат документите, свързани с архивирането на изборните книжа
и материали от местните избори. Към писмото са приложени
заповедта, с която е определена комисията, протокол на комисията
във връзка с архивирането, съответно списъка с всички архивни
единици, както и списъка за унищожаване на онези актове за
унищожаване на най-ценните документи с изтекъл срок на
съхранение от местните избори през 2011 г. Това е за сведение.
Второто писмо също докладвам за сведение. То е с вх. № МИ06-880 от 11.10.2016 г. от община Септември и е в изпълнение на
наше Решение № 3661-ПВР/МИ от 27.09.2016 г., копие от заповедта
на кмета за отваряне на запечатаното помещение, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от местните избори и
националния референдум, заедно с протокола от извършеното
отваряне и затваряне на помещението.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Госпожа
Матева е следващ докладчик.
РОСИЦА

МАТЕВА:

Колеги,

докладвам

ви

писмо,

пристигнало по електронната поща, с вх. № МИ-06-879 от
10.10.2016 г. от кмета на община Мизия, с което на основание т. 31
от наше Решение № 2662 ни изпраща заповед на кмета на общината,
както и копие от съставения от 05.10 констативен протокол, от които
е видно, че представители на общинската администрация и на
общината са разпечатали помещението, в което се съхраняват
изборни книжа и материали от проведените на 25 октомври избори и
на 1 ноември балотаж за общински съветници и кметове и
националния референдум и от произведения нов избор за кмет на
кметство Софрониево на 13 март 2016 г. и 20 март и помещението се
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е запечатало според т. 30 от Изборния кодекс. Имало е пликове с
избирателни списъци от посочените в протокола секционни
избирателни комисии. Докладвам го за сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-05-4 от 10.10.2016 г. от
областния управител на област Враца в изпълнение на наше Решение
№ 3464-НС от 09.09.2016 г., с което ни изпращат информация за
основанието и реда за отваряне на помещението, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от проведените избори за
народни представители от 12.05.2013 г. и проведен национален
референдум през 2015 г., а именно заверено копие от заповед с
посочен номер, от протокол № 4 от 15.09.2016 г., акт за унищожаване
на неценни документи с изтекъл срок на съхранение и заверено
копие от писмо с входящ номер от 03.10.2016 г. Това отваряне се е
наложило за предаване на документите в Държавен архив и
унищожаването им.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, продължаваме с доклади по дела, жалби и сигнали.
Първи докладчик в зала е господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, на
предходно заседание ви докладвах постъпила жалба в Централната
избирателна комисия по електронната поща от Петя Добрева
Петкова, надлежно упълномощен представител на коалиция БСП
лява България. Във връзка с тази жалба съм подготвил проект на
решение, което е в моята папка в днешно заседание. За вчерашното
заседание бях подготвил проект в съвсем друг смисъл, но след
получените жалба и пълномощно, вече проектът на решение е
променен, а именно, че според мен вече жалбата е основателна.
Жалбата е срещу решение на РИК – Добрич, № 12-ПВР/НР от
27.09.2016 г. относно частта, с която са определени ръководните
длъжности на СИК на територията на община Шабла, област
Добрич. Първоначално жалбата е постъпила по електронната поща

62
на РИК – Добрич, с вх. № 38-ПВР/НР на 30 септември 2016 г. На
проведеното заседание на 30 септември е взето протоколно решение
да се препрати по електронната поща на Централната избирателна
комисия. И то в този смисъл е посочена в мотивната част. Държа да
отбележа, че жалбата в оригинал не е постъпила нито в РИК –
Добрич, нито в Централната избирателна комисия. Разбира се, към
настоящия момент за пореден път съм дал указания в Централната
избирателна

комисия

да

постъпи

оригиналната

жалба

и

пълномощното, което виждате в моята папка.
Към жалбата има приложена таблица, Приложение № 1, което
е неразделна част от Решение № 12-ПВР/НР от 27.09.2016 г. на РИК
– Добрич, както и протокол от проведеното заседание.
Посочил съм също така, че по електронната поща на ЦИК с вх.
№ ПВР-10-19 от 10.10.2016 г. ведно със същата жалба е постъпило
пълномощно с изх. № 257 от 16.09.2016 г. в полза на Петя Добрева
Петкова.
В жалбата се съдържат твърдения, че обжалваното решение на
РИК – Добрич, в частта относно определянето на ръководните
длъжности на СИК на територията на община Шабла, област
Добрич, е неправилно, вследствие на което коалиция „БСП лява
България“ е лишена от едно ръководно място в СИК. Направено е
искане за отмяна на обжалваното решение в частта относно
определянето на ръководните длъжности в СИК на територията на
община Шабла, област Добрич.
Жалбата е подадена в законоустановения срок, подписана е от
лице, надлежно легитимирало представителната си власт, поради
което е процесуално допустима, а разгледана по същество
основателна.
В тази връзка може да отворите на интернет страницата на
РИК – Добрич, да погледнете самото решение, за да видите, че то не
е мотивирано, не са изложени мотивите, съображенията и
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критериите, които са послужили като основание на РИК да
постанови решението в обжалваната му част. Липсата на мотиви е
пречка за осъществяване на контрол от ЦИК върху оспореното
решение по отношение на неговата правилност и целесъобразност и
поради

това

е

основание

за

отмяна

на

решението

като

незаконосъобразно.
Въпреки това в тази връзка съм направил изчисление във
връзка

с

разпределение

на

ръководните

длъжности.

Това

разпределение можете да видите отново в моята папка. Едно под
друго са таблицата, която е послужила за разпределение на
ръководните длъжности, а на втората страница е моето изчисление,
за което ми помогна колегата Христов. Видно е от изчисленията,
които са направени от специалисти, е видно, че три партии според
тези изчисления имат равни остатъци. Те са посочени в зелено. Това
е в проекта на решение. Съгласно нашите Методически указания,
които са приложение към т. 15 от нашето Решение № 3524,
разпределението и остатъците са съвсем други. Най-голям остатък
има Патриотичния фронт, на второ място е Движението за права и
свободи и третата партия, която трябва да вземе допълнителното
свободно място е коалиция БСП лява България. Всичко това е
възпроизведено като неправилно изчисление при прилагането на
Методическите указания в мотивната част на проекта на решение,
което съм подготвил.
С оглед на това предлагам да приемем решение, с което да
отменим като незаконосъобразно решение № 12-ПВР/НР от
27.09.2016 г. на РИК – Добрич, в частта му относно определянето на
ръководните длъжности на СИК на територията на община Шабла,
област Добрич и да върнем преписката на РИК – Добрич за ново
произнасяне съобразно указанията в мотивите на настоящото
решение.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Сюлейман. Колеги, предполагам успяхте да се запознаете със
жалбата и с проекта на решение. Имате ли коментари? Не виждам
коментари, колеги.
Режим на гласуване на така предложения проект на решение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия

Нейкова,

Катя

Иванова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева и Цветозар Томов), против – 1 (Мария Бойкинова).
Това е решение № 3770-ПВР/НР.
Колеги, продължаваме с докладите на госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, за утре има дела по жалби на
Единната народна партия от „Граунт” ЕООД и Съюз на издателите в
България срещу наше Решение № 3707. Делата са 11505, 11506,
11 507 и са насрочени утре за 10,30 ч. в зала 2.
Също така утре е насрочено и дело 11508 по жалба на ПП
ГЕРБ срещу наше Решение № 3759 относно приложимите решения.
Насрочено е също за утре от 10,30 часа в зала 2.
Също така за утре е насрочено и дело 11512 по жалба на
кмета на Столична община срещу същото решение на Централната
избирателна комисия. И то е насрочено от 10,30 часа в зала 2.
За утре също така е отложено и делото на господин Витков
срещу решението на Централната избирателна комисия за заличаване
на кандидатската листа, също за 10,30 часа в зала 2.
Колегата Матева изрази желание и ще се яви по двете дела
срещу нашето решение за приложими решения, а по другите 4 дела –
колегата Пенев.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, имате ли още
доклади по тази точка, госпожо Бойкинова?
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Колеги, продължаваме със следващ докладчик по тази точка
госпожа Грозева. Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви сигнал, пристигнал по електронната
поща, входиран с № ПВР-22-354 от 11.10.2016 г. То е от господин
Велизар Енчев. „Изпращам ви информация от сайта на Нова
телевизия, която доказва, че тази национална телевизия си позволява
действия, с които фаворизира избрани от нея кандидат президентски
двойки и елиминира не харесвани от нея участници в президентската
надпревара. В тази анкета в Нова телевизия отсъства не само моето
име, но и имената на други кандидати. С това свое поведение Нова
телевизия открито се намества в предизборната кампания, опитвайки
се да оказва влияние върху изхода от изборната надпревара.”
Колеги, сигналът е адресиран и до СЕМ, затова ви го
докладвам за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Матева. Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх.
№ ЧМИ-07-7 от 11.10.2016 г., която е подадена от Йорданка
Фандъкова в качеството й на кмет на Столична община срещу наше
Решение № 3757-МИ и както чухте от доклада на колегата
Бойкинова, делото вече е насрочено във Върховния административен
съд по тази жалба за утре.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, преминаваме към доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
докладна записка с вх. № ЦИК-09-83 от 11.10.2016 г. от директора на
дирекция „Администрация” госпожа Манолова във връзка с
представен пред Централната избирателна комисия списък на
стенографи, подали заявления до Централната избирателна комисия
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с искане за сътрудничество при осигуряване на стенографските
протоколи от заседанията на Централната избирателна комисия 6 на
брой. Госпожа Манолова със съдействието на госпожа Цвета Минева
се е срещнала с кандидатите, на тях е бил предоставен за
дешифриране текст от заседание на Централната избирателна
комисия на база и видео излъчване. До настоящия момент по
електронната поща на ЦИК са получени стенограми от четирима от
кандидатите. На вниманието на Централната избирателна комисия се
предоставят в електронен вид изработените от тях стенограми за
запознаване и за преценка. Колеги, това е за сведение, за да може да
преценим допълнително по предоставените материали кои лица да
бъдат поканени за сключване на договор.
Напомням за поканите, които се получават и се обособяват в
папка „Покани”. Става дума за покани за семинари. Те се
предоставят като копия на госпожа Манолова, за да може да прецени
необходимостта от участие на колегите от администрацията.
Докладвам ви с вх. № ЦИК-06-40 от 10.10.2016 г. по
електронната

поща

сме

получили

писмо

от

Агенцията

по

обществените поръчки. Уведомяват ни, че на интернет страницата на
Агенцията по обществените поръчки е публикувано официално
становище по осъществяване на предварителен контрол от агенцията
за законосъобразност съгласно чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП на
процедура с предмет поръчка изработката и доставката на
хартиените бюлетини за гласуване в изборите за президент и
вицепрезидент, нашата поръчка. Със становището на Агенцията по
обществени поръчки може да се запознаете както от страницата, така
и като приложение към това писмо с номера, който ви посочих. В
крайна сметка тяхната констатация, изводите, които са направени
след решението за откриване на процедурата, след запознаване със
съответните правни норми, цялостната документация, изводите са, че
прилагането на избраното правно основание е законосъобразно.
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Колеги, докладвам ви го за сведение. Вече участвахме и в
предварителния контрол.
Колеги, докладвам ви с вх. № ЧМИ-00-21 от 10.10.2016 г.
писмо, получено по електронната поща от печатницата на БНБ вчера
към края на заседанието, когато вече стана ясно и за постъпили
жалби по отношение на писмото относно приложимите решения.
Писмото има връзка с това решение, защото касае подаването на
заявки от кметовете на общини за отпечатване на бюлетини за
частичните избори за 6 ноември. Печатницата ни уведомява, че са
получили запитване, изготвили са оферти за отпечатване на
бюлетините за кметство Грохотно, община Девин и за кметство
Друмево, община Шумен и с тях предстои сключването на договори,
но към момента от община Столична, район „Младост” няма
изпратено запитване за отпечатване на необходимите бюлетини. Към
днешна дата ви го докладвам за сведение, за да изчакаме
произнасянето на съда.
Колеги, докладвам ви за сведение писмо от ДАНС – ПВР-0094 от 06.10.2016 г. във връзка с организирането и произвеждането на
изборите и националния референдум е формиран оперативен щаб.
Ние сме уведомени от председателя на агенцията за координатите и
лицата, включени в този оперативен щаб. Предлагам, както
обикновено, копие от писмото да се предостави на председателя на
Централната избирателна комисия и в деловодството, стая 23, да се
оформи папка с подобна информация, която да бъде ползвана, когато
е необходимо.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР-03-23 от 07.10.2016
г., пристигнало по електронната поща. То е копие до нас. Изпратили
са ни от администрацията на Министерския съвет информация
относно броя на удостоверенията и на публичните регистри за
издадените удостоверения за гласуване на друго място по райони,
така както ние одобрихме и съгласувахме бройките в хода на
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производството

по

откриване

на

процедурата

за

възлагане

изработката на удостоверенията и на регистрите.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НР-00-19 от 11.10.2016 г.
от Сметната палата във връзка с наше Решение № 3570-НР от
21.09.2016 г., с което се уреждат въпросите относно финансирането
на информационно-разяснителната кампания по въпросите на
националния референдум на 6 ноември и след проведената с нас
среща на 5 октомври 2016 г. ни уведомяват, че в Сметната палата е
започнало постъпването на въпроси дали инициативните комитети
имат задължение да подават информация до Сметната палата.
Сметната палата и в това писмо уточнява, че многократно е
изразявала и в писмата си своята позиция относно приложението на
§ 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за прякото
участие. С една дума те препотвърждават своето становище, че към
момента не е налице законово основание, което да ангажира
Сметната палата с произвеждането на националния референдум на 6
ноември 2016 г. нито като контролен орган, нито като орган, който
има задължения да утвърждава образци и да събира отчети на
участниците в информационно-разяснителната кампания, добавям,
които получават средства от държавния бюджет.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик и отново във връзка със Сметната палата
е господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вчера бях ви докладвал едно писмо. По
същество темите се преплитат и става въпрос, че с това писмо с вх.
№ НР-0-18 от 10.10.2016 г. са ни изпратили два текста на звено
„Медийна политика и връзки с обществеността” на Сметната палата
с молба да публикуваме тази информация и на нашата страница по
отношение на партиите и коалициите, които са длъжни да представят
до 12 октомври данни за включването им в регистъра на Сметната
палата, също така уведомление, за което стана въпрос преди малко,

69
че всъщност по отношение на референдума партиите не следва да
подават отчети в Сметната палата, също така с твърдение, че вашето
решение от 21-и е неоснователно. Така завършва текстът.
Към момента аз предлагам все пак в рубриката на страницата
„Съобщения” да публикуваме, че в крайна сметка утре изтича срока
за подаване на заявления в Сметната палата, както са го написали.
Предлагам отдолу да сложим текст „Сметна палата”, но само по
отношение на изборите.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

чухте

предложението. Имате ли коментари? Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Упълномощавам госпожа Солакова да води.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ПВР12-1 от 08.10.2016 г. заявление за заличаване на лица, подкрепящи
инициативен комитет, от представляващия Огнян Славчев Цветков,
който казва, че моли да бъдат заличени от списъка, подкрепящи
нашия инициативен комитет, следните лица. Както вече отговаряхме
и

на

предишните,

отговаряме,

че

след

регистрацията

на

инициативния комитет не е налице законова възможност по искане
на представляващия инициативния комитет да се заличават данни на
гласоподаватели, фигуриращи в приложения списък.
ПРЕДС.

СЕВИНЧ

коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.

СОЛАКОВА:

Имате

ли

въпроси,
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – 2 (Камелия Нейкова, Росица Матева).
Предложението се приема.
МАРИЯ

БОЙКИНОВА:

Колеги,

следващото

писмо

е

идентично, с вх. № НР-12-11 от 08.10.2016 г. и е от представляващия
инициативен комитет Светозар Стоянов Съев, който моли да бъдат
заличени от списъка на представлявания от него инициативен
следните лица и е посочил едно лице. Отговаряме му, че след
регистрацията на инициативния комитет не е налице законова
възможност по искане и то на представляващия да се заличават
данни, тъй като подписката вече е послужила за регистрация и няма
такава процедура по заличаване на данни. В този смисъл вече
гласувахме много такива искания.
ПРЕД. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, чухте предложението
на колегата Бойкинова. Въпроси, коментари? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващото писмо е с вх. № НР-1210 от 08.10.2016 г. и е от инициативен комитет за информационноразяснителната кампания за участие в националния референдум,
представляван от Димитър Николов Митов, той е със същото искане,
да бъдат заличени от списъка и казва: „Моля да ни предадете или
ние да унищожим или да предадем за унищожаване електронния
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носител”. Писмото е в същия смисъл с още едно изречение, че не е
налице законова възможност да връщаме електронния носител.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ако няма коментари,
режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков,

Ивилина Алексиева, Камелия

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Бойкинова,
моля, продължете.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ПВР22-298 от 06.10.2016 г. сигнал от Светослав Иванов, с който си
информира, че се е намерил в списъка, подкрепящ ПП „Новите
лидери”. Отговорът е в моята папка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не
виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви с вх. № ПВР-22-276 от
05.10.2016 г. по имейл получено писмо от Александър Шишков,
който ни уведомява, че също се е намерил в списъка на ПП
„Земеделски съюз „Александър Стамболийски”. Отговаряме му по
същия начин.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 1 (Ивайло
Ивков).
Предложението се приема.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващият сигнал е с вх. № ПВР22-265 от 05.10.2016 г., получен по имейл пощата от Здравко Пеев,
който също ни информира, че се е открил за местните избори в
списъка на ПП „Отечество”.
Следващите сигнали са идентични, те са с вх. № ПВР-22-267
от 05.10.2016 г., получен по имейл пощата от Андрей Ангелов и с вх.
№ ПВР-22-286 от 05.10.2016 г. от Богомил Йочев. Отговорите са
идентични.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам ан блок
на гласуване така докладваните отговори на писма.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков,

Ивилина Алексиева, Камелия

Нейкова, Мартин Райков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Предложението се приема.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви за сведение справка от
„Супорт”, от господин Горанов, с вх. № ПВР-00-103 от 08.10.2016 г.
Това е във връзка с исканата от нас обобщена справка за броя на
обработените електронни съобщения във връзка с получаването на
справки от избирателите за участието им в подписката. Справката е

73
приложение към писмото и е във вътрешната мрежа. Докладвам ви я
за сведение.
Сега ви докладвам също за сведение с вх. № ПВР-00-98 от
06.10.2016 г., пак от господин Илия Горанов, който във връзка с
приемо-предавателния протокол от 06.10.2016 г. за предаване на
данните за подписките на лицата, подкрепящи регистрацията на
независимите кандидати за президент и вицепрезидент, също ни
дава справка. Това са 12 инициативни комитета и общо 29 броя
партии. Справката е качена във вътрешната мрежа от дата 06
октомври 2016 г.
За сведение също ви докладвам с вх. № НР-22-6 от 07.10.2016
г. повторно писмо от Нели Савова, която иска входящия си номер на
жалбата. По имейл сме я изпратили с официално писмо, но явно
преди да го получи ни е повторила. По същия начин от Тошко
Поптолев с вх. № ПВР-22-245, който ни моли за входящи номер. За
сведение, тъй като сме изпратили входящия номер.
И, колеги, разпределено ми е от госпожа Ганчева писмо,
получено по имейл от господин Иван Дочев, който казва, че в
момента пребивава в Хамбург и казва, че е видял на сайта, че ако се
регистрира ще може да гласува в Хамбург на президентските избори,
обаче ситуацията е такава пък, че на 6 ноември той ще бъде в
България, но на 13 ноември ще бъде в Хамбург. И пита как може да
гласува и на двата тура. „Ако се регистрирам, че гласувам от
Хамбург до 10 ноември това означава ли, че няма да мога пък да
гласувам на 6 ноември в България? Ще се радвам на отговор от ваша
страна”.
Отговорът, който съм подготвила, е в моята папка или от
вчера, или от днес. Отговарям му, че в генералното консулство в
Хамбург ще има секция за гласуване, а към настоящия момент има
подадени 65 заявления. Може и да са повече към момента на
отговора. При минимум 60 заявления за откриване на избирателна
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секция в Хамбург извън генералното консулство, независимо че не
сте подали заявление за гласуване извън страната, Вие ще можете да
гласувате в Хамбург на 13 ноември. Той не е подал заявление и аз му
казвам: независимо, че не сте подали заявление за гласуване, на 13 в
случай, че има нов избор в откритите там секции, като за целта
представите валиден документ – декларация, която ще получите в
избирателната секция. И му казвам: на 6 ноември 2016 г. можете да
гласувате в избирателната секция по постоянния ви адрес в
Република България. Защото ако той не подаде заявление няма да
бъде в списъка и няма да бъде в заличените лица. И за повече
подробности можете да се запознаете в рубриката „Въпроси и
отговори”, защото там много подробно сме обяснили какви са
опциите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Това, което се опитах да обясня по-рано,
във второто изречение, предложения отговор, че в генералното
консулство в Хамбург ще има секция за гласуване, а към настоящия
момент има подадени 65 заявления при минимум 60 заявления за
откриване на избирателна секция в Хамбург извън генералното
консулство. Ние имаме от германската държава декларация, че няма
да разрешат откриване на секции извън дипломатическите и
консулски представителства и извън почетни консулства. Така че
трябва да не го въвеждаме в заблуждение, че може да има и секции
извън генералното консулство.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, писмото ще стане така: „В
Хамбург, в генералното консулство, ще има секция за гласуване. Не
е необходимо да подавате заявление за гласуване извън страната,
Вие ще можете да упражните правото си на глас в Хамбург на 13
ноември в откритите там секции, като за целта представите валиден
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документ”. И категорично казваме, че на 6 ноември може да гласува
в България.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – 1 (Мартин Райков).
Предложението се приема.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги с вх. № МИ-06-881 от
11.10.2016 г. ви докладвам за сведение писмо от кмета на община
Тунджа, с което писмо ни информира относно потвърждаване на …
Предлагам ви с вх. № ПВР-22-60, нека не ви учудва, че това е
номерацията, с която при нас идват запитванията за медийни пакети
за ПВР, но писмото е вероятно изпратено при нас погрешка, с което
се иска медиен пакет от „Резон” ООД и аз им отговарям, че съгласно
Решение № 3747-ПВР от 06.10.2016 г. на ЦИК относно определяне
на партии и коалиции, които имат право да ползват медийни пакети
по реда на чл. 178, Движение България на гражданите

не е

регистрирана, както и коалиция от партии Реформаторски блок.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ТАНЯ ЦАНЕВА: С вх. № ПВР-22-130 е получен въпрос:
„Досега имаме 60 заявления за гласуване в Хановер, каква е
процедурата за откриване на секция”. Отговорът ми е: „По
поставения от Вас въпрос ви информираме, че Централната
избирателна комисия ще определи местата за гласуване в чужбина с
решение на 15 октомври 2016 г.”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч
Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, имам доста идентични въпроси. С
вх. № ПВР-22-333 от 08.10.2016 г. и с вх. № ПВР-22-324 от
07.10.2016 г., като въпросът е предстоящо пътуване в чужбина, на
кой имейл да изпратя копие от билета си, за да бъда освободена?
Мога ли да го изпратя на вас или какво да правя,след като ще бъда в
чужбина? Отговорът, който съм подготвила и на две запитвания, е,
че: „По поставения от Вас въпрос бих ви информирала, че бихте
могли да гласувате в чужбина, ако на мястото, където пребивавате,
има разкрита избирателна секция. Информация за секциите в
чужбина ще можете да намерите на сайта на ЦИК след 15 октомври
2016 г. В случай, че няма разкрита секция, запазете документите,
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удостоверяващи наличието на уважителна причина, които да
представите пред съответната общинска администрация”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – 2 (Ивайло Ивков и Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, продължавам с вх. № ПВР-22-327
от 07.10.2016 г. имам зададен въпрос по електронната поща: „В
Бургас съм, но в деня на изборите ще съм в град Варна”. Отговорът
ми е: „Информираме Ви, че отговор на поставения от Вас въпрос ще
намерите на страницата на ЦИК в рубриката „Въпроси и отговори”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня
Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ТАНЯ ЦАНЕВА: И последно, с вх. № ПВР-20-247, на което
съм подготвила отговор, но мисля, че може да бъде и за сведение,
това е от телевизия КИС, с което ни информират тога са изпратили
тарифите и кога става излъчването по реда на внесените за деня
суми. Писмото, което съм подготвила е, че: „По поставения от Вас
въпрос ви информираме, че медийните пакети се заплащат
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впоследствие съгласно Решение № 3706 и 3707 от 3 октомври. А
другият вариант е да го оставим за сведение, което ми се струва, че е
по-правилно.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Сюлейман. Заповядайте,
господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, първите
две писма, които ще ви докладвам, са относно възможността за
гласуване извън страната на предстоящите изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6
ноември. Писмото е с вх. № ПВР-22-323 от 07.10.2016 г. по
електронната поща е получен въпрос от Полин Палин, той е
гражданин на България, живее в Украйна, и ни пита длъжен ли е да
гласува на предстоящите избори и референдума, къде може, по какъв
начин може да гласува и какво трябва да направи, за да гласува в
Украйна. Във връзка с така зададения въпрос съм подготвил предмет
на отговор, който е в моята папка. Отговорът започва така: „С
промяна в Изборния кодекс гласуването е задължително, извършва
се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския
му дълг”. По-нататък продължавам със стандартния отговор, който в
този случай отговаряме на хората, които могат да гласуват извън
страната. Посочват, че за гласуване в националния референдум е
необходимо да има и постоянен адрес на територията на страната
към 8 август. И за допълнителна информация да се обърне към
страницата на Централната избирателна комисия в рубриката
„Избори

за

президент

и

вицепрезидент”

и

подрубриката

„Избирателите”
Следващото писмо е в същата тематика. По електронната
поща на ЦИК е получено писмо с вх. № ПВР-22-310 от 06.10.2016 г.
с въпрос от Йордан Панайотов. Той ни пита, ако не отворят секция,
където живее във Великобритания, като не посочва къде живее, може
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ли да гласува в Саут Хемптън или в Портмунд и съответно да му
кажем посткодовете, където ще се приемат гласоподавателите,
каквото и да значи това. Във връзка с така зададения въпрос съм
подготвил проект на отговор, който е на същото място, в същия
смисъл е и няма смисъл да го зачитам целия.
Предлагам

да

гласуваме

така

докладваните

два

проектоотговора и по-нататък да продължа със следващия, тъй като
той е относно гласуването в страната във връзка с подвижна
избирателна кутия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, по
тези доклади на господин Сюлейман гласуваме ан блок.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-22315 от 06.10.2016 г. на ЦИК по електронната поща е постъпило
запитване от Маргарита Макареева във връзка с възможността за
гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни
увреждания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
и националния референдум на 6 ноември. В тази връзка съм
подготвил отговор, с който й казваме, че все още е срок за подаване
на декларации не е изтекъл, посочил съм, че това е 22 октомври,
посочил съм Приложение № 23-ПВР/НР от изборните книжа, че се
подава документ до кмета на общината, района или кметството не
по-късно от 14 дена преди изборния ден. Посочил съм също така, че
с подвижна избирателна кутия гласуват само избирателите с
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увреждане, но не и членовете на семействата им. Посочил съм, че поособеното във връзка с гласуването на националния референдум е
това, че е необходимо съответният гласоподавател да има и
постоянен адрес на територията на страната към 8 август 2016 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: И последно за сведение ви докладвам,
уважаеми колеги, получено писмо от ОИК – Крумовград, с което
писмо ни изпращат заверени преписи на Решения 207 и 208 и
протоколи с номера 56 и 57 от проведени заседания на общинската
избирателна комисия, също така и писмо от председателя на
Общинския съвет на Крумовград, с което се уведомява ОИК за
подадена оставка от кмета на кметство село Долно Кула. Във връзка
с това напомням, че когато приехме решение, с което предложихме
на президента на Република България да насрочи частичен избор,
тогава в доклада си ви казах, че към всички писма са приложени
само копия на съответните документи. Сега за сведение ви
докладвам, че са постъпили в оригинал тези документи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
за сведение постъпило писмо в оригинал с вх. № ПВР-23-14 от
10.10.2016 г., с което „Профилактика и рехабилитация и отдих” ЕАД,
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клон Павел баня, подписано от директора, ни уведомява, че във
връзка с изборите на 6 ноември 2016 г. на територията на „ПРО”
ЕАД, клон Павел баня, хотелът, който те поддържат, не е лечебно
заведение, дома за стари хора и социални институции или за
предоставяне на социални услуги, поради което там не следва да
бъде отваряна избирателна секция. Направих справка в качените
избирателни секции, при тях няма образувана секция и затова ви го
докладвам за сведение.
Докладвам

ви за

сведение

постъпили две писма от

Българското национално радио, а именно с вх. № ПВР-20-256 и НР20-28. И двете са от 10.10.2016 г., с което БНР ни уведомява за
цените, които ще прилагат по отношение на платените форми на
разяснителната кампания и клиповете в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката. За сведение.
Докладвам ви писмо, което е получено по електронната поща
с вх. № ПВР-20-259 от 10.10.2016 г., същото е от госпожа Антонова
за изборната кампания на Радио 1, БГ радио, радио Нова сити, радио
Енерджи, радио 1 рок, радио Вероника, радио Антена, радио Нова
нюз, с което ни уведомяват във връзка с наше Решение № 3755-НР от
08.10.2016 г. Това е решението, с което ние променихме наше
Решение № 3707 за медийните пакети, че са разбрали, че платената
радио кампания е единствено в ефирите на Дарик радио и радио
Фокус и биха искали да преразгледаме нашето решение.
Считам, че в случая би следвало това да отиде в кампанията
за медийни пакети, а сега за сведение, тъй като в случая става въпрос
за медийни пакети, а не за разяснителната кампания на Централната
избирателна комисия. И с оглед изменението на нашето решение,
което е 3795,

всички радиа имат правото да ползват медийните

пакети, тъй като беше премахнат текста по отношение на
националния обхват. Затова ви го докладвам и да го дадем на групата
за медийни пакети, които да го имат предвид по отношение на
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медийните пакети. Това е в общите писма, имам писма, които са по
отношение на гласуването в чужбина. Благодаря ви.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
А сега давам половин час почивка.
(Продължава)

Стенограф:
Невена Чехларова
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 414 – продължение
(11 октомври 2016 г.)
(След почивката – 20,15 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: колеги, в зала сме
16 членове на ЦИК, имаме необходимия кворум.
Продължаваме следващото заседание.
Колеги, по хода на точките докладчици в зала по точка осма –
Доклади относно организацията на изборите извън страната.
Първи докладчик е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви вх. № ПВР-0401-61 от 11.10.2016 г., което е получено от Посолството ни в
Претория. Представлява предложение относно секциите извън
страната. Това е за сведение.
Предлагам Ви и всички следващи доклади да бъдат за
сведение и запознаване, за обсъждане в работна група, да възложим
на администрацията, на отговорните лица, които се занимават с
обработка на заявленията за гласуване извън страната и обобщават
информацията, която постъпва от МВнР, да обобщи и тази
информация, която се съдържа в предложенията.
Така предлагам да бъдат приети и следващите ми доклади и да
ги гледаме с оглед приемането на решението, което трябва да
приемем срок до 15 октомври 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
колеги.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви вх. № ПВР-0401-60 от 11.10.2016 г., което е от Посолството ни в Анкара.
Предложение на Посолството на Република България за местата и
броя на избирателните секции на територията на Република Турция
при произвеждане на предстоящите избори и референдум.
Следващият ми аналогичен доклад е писмо, вх. № ПВР-04-0159 от 11.10.2016 г., от посолството ни в Кувейт и е предложение за
откриване на СИК извън ДКП.
Следващото е с вх. № ПВР-04-01-58 от 11.10.2016 г. и е от
посолството ни в Скопие относно образуване на избирателна секция
в посолството в Скопие.
Следващото е вх. № ПВР-04-01-57 от 11.10.2016 г. от
Посолството ни в Бразилия и е предложение за откриване на
избирателна секция в гр. Сао Паоло, Бразилия.
Следващото е с вх. № ПВР-04-01-50 от 11.10.2016 г. от
Сдружение на българите на о. Крит, адресирано до госпожа Емилия
Кралева – посланик на Република България в Република Гърция, с
копие до госпожа Алексиева – председател на ЦИК.
Следващото е с вх. № ПВР-94-01-49 от 11.10.2016 г. от
Посолството на Република България в Абуджа, Федерална
република Нигерия. Уведомяват ни, че са подадени заявления към
15,00 ч. местно време, общо 17 броя от имащи право на глас
български граждани, предвидено е откриване на само една СИК в
ДКП в Абуджа.
Предложение, вх. № ПВР-04-01-48 от 11.10.2016 г., от
Посолството в Киев относно окончателно определяне броя на СИК
извън територията на ДКП.
Предложение от посолството на Република България в Кабул
за образуване на избирателни секции за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и национален референдум в и извън
ДКП на територията на Афганистан, вх. № ПВР-04-01-65 от
11.10.2016 г.
Предложение, вх. № ПВР-04-01-64 от 11.10.2016 г., от
Посолството в Берн, което е в изпълнение на изх. Номер от МВнР.
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Предлага се на територията на Конфедерация Швейцария да бъдат
разкрити шест избирателни секции за предстоящите избори и
национален референдум, съгласно изложението.
Предложение,
вх. № ПВР-04-01-63
от
11.10.2016
г.,
адресирано до госпожа Ивилина Алексиева и до господин Василий
Такев – председател на работна група „Избори“, и господин
Иларион Иларионов – съветник в дирекция ДЕС, и е становище на
Посолството на България в Лондон във връзка с изтичащия на
11.10.2016 г. срок за подаване на заявления и предстоящо
определяне на ЦИК на местата и броя на избирателните секции в
изборите за президент и вицепрезидент на територията на
Обединеното кралство.
Следващото е вх. № ПВР-04-01-62 от 11.10.2016 г. и е от
Посолството на Република България в Кишинев относно
окончателно определяне броя на СИК в Република Молдова.
Следващото предложение е вх. № ПВР-04-01-56 от 11.10.2016
г. от Посолството ни в Кувейт относно предложение за откриване на
СИК извън ДКП.
Предложение, вх. № ПВР-04-01-55 от 11.10.2016 г. от
Посолството ни в Скопие относно образуване на избирателна секция
в Посолството в Скопие.
Предложение от Посолството на Република България в Кабул,
вх. № ПВР-04-01-54 от 11.10.2016 г.
Предложение отново от Посолството ни в Берн – колеги, тъй
като преди малко дойдоха повечето на мой доклад, сега като
докладвам, установявам, че някои са заведени с различни номера, но
са идентични, може би предвид неколкократното изпращане. Ще
бъдат сравнени. Предложение, вх. № ПВР-04-01-53 от 11.10.2016 г.
Предложение, вх. № ПВР-04-01-52 от 11.10.2016 г., от
Посолството на Република България в Анкара, което е за местата и
броя на избирателните секции на територията на Република Турция.
Предложение, вх. № ПВР-04-01-51 от 11.10.2016 г., от
Посолството в Канбера за откриване на избирателни секции на
територията на Австралия и Нова Зеландия.
Предложение,
вх. № ПВР-04-01-42
от
11.10.2016
г.,
мотивирано предложение от ръководителя на ДКП в Любляна за
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образуване на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и националния референдум.
Предложение, вх. № ПВР-04-01-43 от 11.10.2016 г., от
Посолството в Любляна и е относно подаване на електронно
заявление за гласуване в секция извън страната.
Предложение, вх. № ПВР-04-01-44 от 11.10.2016 г., от
Посолството в Джакарта и е относно образуване на избирателни
секции.
Предложение, вх. № ПВР-04-01-47 от 11.10.2016 г., от
Посолството на Република България в Сараево относно образуване
на избирателни секции за предстоящите избори извън ДКП.
Предложение, вх. № ПВР-04-01-46 от 11.10.2016 г., от
Посолството в Улан Батор, като то е с копие до МВнР.
Предложение, вх. № ПВР-04-01-45 от 11.10.2016 г., от Бейрут.
Предложение, вх. № ПВР-04-01-41 от 11.10.2016 г., от
Посолството в Рабат.
Предложение, вх. № ПВР-04-01-40 от 11.10.2016 г., от
Посолството на Република България в Ирак относно подготовката за
организиране на изборите за президент и вицепрезидент и
национален референдум.
Предложение, вх. № ПВР-23-34 от 11.10.2016 г., което е
предложение до ЦИК за откриване на една изборна секция в
Димитровград и една изборна секция в Босилеград.
Писмо, вх. № ПВР-24-37 от 11.10.2016 г., от Посолството ни в
Минск относно окончателно определяне на СИК извън територията
на ДКП.
Предложение, което в същност е писмо, вх. № ПВР-23-36 от
11.10.2016 г., от Генерално консулство в Дубай за неоткриване на
избирателни секции извън Генералното консулство в Дубай.
И последното, вх. № ПВР-23-35 от 11.10.2016 г., само че това,
колеги, всъщност – сочи се, че от Посолството на Република
България в Астана и е от Стефан Гургушинов, консул.
Колеги, докладвам аналогични писма, които представляват
предложения.
Към вх. № ПВР-04-01-43 от 11.10.2016 г. – това е от
Посолството на Република България в Република Армения, Ереван,
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относно окончателно определяне на СИК извън територията на
Посолството на Република България в Ереван.
Следващото е вх. № ПВР-04-01-66 от 11.10.2016 г. от Тунис.
Следващото е вх. № ПВР-04-01-57 от 11.10.2016 г. от Бразилия
– с един входящ номер, два приложени мейла.
Към вх. № ПВР-04-01-61 от 11.10.2016 г. от Посолството ни в
Претория.
Към вх. № ПВР-04-01-62 от 11.10.2016 г. от Посолството ни в
Кишинев, Молдова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви – мисля, че е в
папка с моите инициали, във вътрешната мрежа се намира проверка,
която се е върнала от „Информационно обслужване“ с оглед
проверката, която се извършва на лицата, подали заявление за
гласуване извън страната, и се касае за 94 броя лица от Молдова.
Очевидно е, че там има – изписват се имената не в порядъка
собствено, бащино и фамилно име, по паспорта, а просто тук и
служителите от администрацията ме запознаха, че се започва с
фамилно име. Затова при извършената проверка от „Информационно
обслужване“ тези лица се явяват като грешка и би трябвало да бъдат
в списъка на непотвърдените лица. Предвид че грешката е с оглед
поредността на изписване на части от името, Ви предлагам да
приемем, че тези заявления са надлежно подадени и да ги утвърдим
и всъщност да изпратим заявка до „Информационно обслужване“ те
да бъдат вкарани в списъка с потвърдените лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
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Приема се.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви към
вх. № ПВР-23-39 от 11.10.2016 г., което е: „Здравейте! Моля да
предадете приложената грама, адресирана до председателя на ЦИК.
Грамата е изпратена днес от посланик Константин Димитров до
МВнР“. Това е от Теофана Крайнина – съветник в Посолството на
Република България в Лондон. По своята същност писмото съдържа
грамата, която всъщност е становище на Посолството на България в
Лондон във връзка с изтичащия срок на 11.10.2016 г- – срок за
подаване на заявления, и предстоящото определяне на ЦИК на
местата и броя на избирателните секции за изборите за президент и
вицепрезидент. Всъщност приложението – от две различни места
пристига, но е едно и също, сочи, че „към настоящия момент
11.10.2016 г. в 15,00 ч. местно време във Великобритания има 46
места, за които е подаден необходимият по закон брой от 60
заявления за образуване на секции. Посолството в съответствие с чл.
22, ал. 2 от Изборния кодекс отправи своевременно покана към
българската общност в Обединеното кралство чрез своите интернети Фейсбук страница за установяване на контакт с мисията за
съдействие по подготовката на организацията на изборите и
референдума. Въпреки това представители на българската общност
от част от местата, за които е подаден необходим брой от 60
заявления за образуване на секция, не са установили до момента
никакъв контакт с посолството за организацията, свързана с
образуването на съответната секция, предвид наближаващия съвсем
скоро, на 15.10.2016 г., срок за обявяване на местата за гласуване от
ЦИК“, като са изброени съответните места.
Предлагам, колеги, да се запознаете със съдържанието, за да
не го изчитаме и утре на работна група ведно с другите предложения
да бъде обсъдено с оглед съдържанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Както поех ангажимент към посланика, колеги, и аз обръщам
внимание върху това писмо. Моля да се запознаете подробно с него.
Колеги, има още двама докладчика.
Заповядайте, госпожо Грозева.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, предлагам Ви да се върнем на това, което Ви
докладвах в началото на заседанието, а именно, че в Одрин някои от
желаещите да гласуват, са подали заявления от стар тип. Вече има
практика в Централната избирателна комисия. Предлагам Ви номера
от № 180, 181, 182 и от № 212 до 218, подадени за Одрин, да бъдат
валидирани и включени в списъка.
Моля да подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Приема се.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Снощи Ви докладвах с дата от
08.10.2016 г., в папката на госпожа Ганчева – тя го е докладвала на
08.10.2016 г., ще намерите списък с непоправими, тоест не могат да
бъдат изправени лична карта, липса на ЕГН или пък грешно
изписано ЕГН или ЕГН-то не отговаря на името. В последната графа
са посочени фактически грешките, които не могат да бъдат
изправени. Поради това Ви предлагам да ги гласуваме като
невалидни изпратени заявления.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
коментари? (Реплики.)
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Добре тогава. Предлагам в такъв случай
да го приемем за сведение – че това са заявления, които не могат да
се оправят поради липса на данни.
С вх. № ПВР-22-367 от 11.10.2016 г. – повечето от писмата ни
е писал Александър Ненов: „Как да разбера къде се намира секцията
ми, в която трябва да гласувам.“ Докладвам Ви го за сведение. Ще се
информира.
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Заявление за желание за гласуване в Кипър, Лимасол,
вх. № ПВР-22-363 от 11.10.2016 г.: „Живея в Лимасол, желая да
гласувам…“ (Реплика на Ивайло Ивков.)
Предлагате да отговаряме на всички ли?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, но ние отговаряме на всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да
водим диалога на микрофон.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам на Ненов да му отговорим, че
ще публикуваме списък с местата и ще може да се запознае на
интернет страницата на ЦИК. С едно изречение. Там ще може да
разбере кои населени меса има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: докладчикът не
възразява.
Заявление по електронната поща, защото само такъв адрес е
оставил господин Ненов. Прочетох ви входящия номер на питането,
дошло от Лимасол: „Желая да имам възможност да гласувам и да
получа съответната информация за града и държавата, в която
живея. Ако днес е крайният срок за подаване на физическо
заявление в Лимасол, моля да бъда информирана на телефон – къде
се подава в съответния град?“. Съжалявам, на нея можем… Даже и
да й се обадим, няма шанс. Но в Лимасол ще има секция, така че
госпожата ще може да гласува.
С вх. № ПВР-22-357 от 11.10.2016 г.: „Казвам се Димитър
Георгиев Стоянов. Попълних заявление за гр. Тюбинген, Германия.
За съжаление има само три подадени заявления. Въпросът ми е къде
трябва да гласувам. Търсих в сайта на ЦИК, но не открих“. Мога и
на него да му отговоря, че следва да следи сайта на ЦИК и съответно
след обявяване на местата във Федерална република Германия да си
избере подходящо място за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по така
докладваните отговори?
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
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Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Приемат се.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: С вх. № ПВР-22-358 от 11.10.2016 г., то е
препратено от „Информационно обслужване“, ни пише госпожа
Данева: „Личната ми карта е с изтекъл срок на 07.10.2015 г. От
14.07.2014 г. съм с британски паспорт. Къде да се регистрирам, в кое
поле да запиша къде ми е издаден документът?“
За съжаление трябва да й отговорим, че с британски паспорт
не може да гласува. При положение че личната й карта е изтекла, тя
е невалидна. (Реплики.)
Пише в задължителното поле къде е издаден документът,
„какво да пиша с британския си паспорт?“.(Уточнения.)
Колеги, ще й отговоря, че британският паспорт не би могъл да
послужи за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент.
Съгласни ли сте? Да.
С вх. № ПВР-22-359 от 11.10.2016 г.: „Току-що се регистрирах
за гласуване в Лимасол, Кипър. Желая обаче да гласувам в
Никозия“. Мисля, че и в двата града ще има секции. Така че
госпожата Златина Петрова ще може да гласува, където поиска.
Едно запитван, вх. № ПВР-22-361 от 11.10.2016 г.: „Аз и моята
приятелка ще бъдем в Германия на екскурзия. От много време сме
си взели билети. Желаем да гласуваме, но живеем в България.
Просто, когато сме в деня на изборите, ще бъдем в Германия. Дали е
възможно да гласуваме там? Ако да, каква регистрация трябва да
направим?“ (Реплика на Росица Матева.) Да, точно така мисля да й
отговоря с кратко писмо.
С вх. № ПВР-22-352 от 11.10.2016 г. е пристигнало „Гласуване
в чужбина 2016 – ограничението на 35 секции“. Това е от Деси
Христова, която ни е изпратила членове от Конституцията, от името
на група доброволци за улесняване организацията на изборите в
чужбина и е изписан доста дълъг списък от лица. Става въпрос за
гражданска инициатива „Искам да гласувам“. То е адресирано за
сведение и за запознаване. Качено е в моята папка. До господин
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Данаил Кирилов, копие до вносителите на ЗИД – изброени са, ЦИК,
МВнР. Предлагам ви го за сведение. Те са адресати.
Едно писмо, което също днес е пристигнало, вх. № ПВР-22364 от 11.10.2016 г. във връзка със сбъркани места за гласуване в
Гърция. Изпратено е по support на господин Горанов и съответно той
е отговорил – че неправилното въведените места за гласуване не са
определени от ЦИК, а са места, посочени в заявленията, подадени от
граждани чрез интернет страницата ни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви
пристигнало по имейл писмо от Георги Маринов, който живее в
Кроули, Западен Съсекс, близо до летище Гетуик. Питането му как и
къде трябва да гласува – дали в Брайтън, тъй като в Гетуик няма
близка или в Лондон, Сътън, High street и така нататък. В тази
връзка ви предлагам да остане за сведение, тъй като в случая това е
свързано със секциите, които ще бъдат открити в Лондон, след което
той ще може да намери в коя от тях да гласува.
Избирателните секции на територията на Федерална
република Германия – писмото е от Росен Арабаджев. То е
изпратено с копие до нас. Самото писмо като първоначален адресат
в имейла е Посолството в Берлин. С него той желае да получи
информация дали е поискано разкриването на избирателни секции в
германия в населените места извън консулските служби и почетните
консулства. Ако такова искане е отправено, къде може да бъде
намерен неговият текст и къде може да бъде намерен отговорът на
Федералното правителство, с което се дава съгласие за откриване на
избирателни секции на територията на ФРГ. Това е във връзка с
доклада на колегата Ганчева, че по принцип и постъпилата от
Временните обществени съвети информация във връзка с
недопускане в германия за гласуване извън Посолствата, почетните
консулства. В тази връзка, тъй като ние сме в копие, а то е
адресирано до посолството, което има ангажимента евентуално да
изпрати нота до правителството на република Германия с оглед
откриването на секции извън тези при разрешителния режим, който
действа там, предлагам също да е за сведение.
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Докладвам ви две писма, получени с един и същи въпрос, а
именно вх. № ПВР-22-360 от 11.10.2016 г. и вх. № ПВР-22-351 от
11.10.2016 г. И двете са качени в моята папка за днешното заседание.
Става въпрос за откриване на секция за гласуване в гр. Дубна –
Русия, за изборите на 6 ноември 2016 г. пише ни господин Пламен
Физиев, представител на българска национална група в Дубна.
Самата група наброява 30-35 души, които са явно недостатъчни за
откриване на секция в това място. Той самият твърди, че се е заявил
за гласуване в Русия и при положение че не е открита избирателна
секция къде могат да упражнят своето право на глас.
Може би един съвсем кратък отговор, че те биха могли да
гласуват в Москва или в някоя от другите открити секции, ако
такива бъдат открити в Русия, в дипломатическите и консулските
представителства. Ако решим да пускаме писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, докато
мислим по така поставения казус с господин Андреев, заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Колеги,
имам
конкретно
предложение по писмото, към вх. № ПВР-22-334 от 08.10.2016 г.
Лице, което се е подписало като Виктор Цеков и си е посочило ЕГН,
би желал да си смени избраната от него избирателна секция –
Лондон, Стратфорд – на Глазгоу. За съжаление няма опция за
промяна на подаденото от него заявление. Също „няма опция за
подаване на ново, тъй като системата отчита ЕГН-то ми. Ще се
радвам на съдействие.“ Колеги, предлагам с оглед изтичащия срок –
за сведение.
Колеги, докладвам Ви вх. № ПВР-22-369 от 11.10.2016 г.,
което е от лице, посочило си имената, ЕГН, дата на раждане и
временния пасаван: „Уважаема комисия, моля да обърнете внимание
за регистрацията на сайта на ЦИК, защото изниква проблем при
въвеждане на номера на личния ми документ, тъй като ми
откраднаха документите“, и излага всичко подробно. Сочи откъде
му е издаден документът за самоличност. Аз Ви предлагам, колеги,
да го приемем към настоящия момент за сведение, с оглед изтича
срокът.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № ПВР-22-353 от
11.10.2016 г. е входирано получено по имейл от Ренета Михайлова –
проблем с лична карта. Информира ни, че са се опитали вчера да се
регистрират за изборите за президент и вицепрезидент, но
неуспешно. Излиза, че „данните на издаване на лична карта не
отговарят на данните в Национална база „Население“.“ Това е много
странно, при положение че „картата е издадена през 2010 г. и не сме
имали никакви проблеми досега“. Ще ни бъдат благодарни, ако им
обясним какво става – чета го бавно, защото е на латиница, само
искам да кажа. Номерът на лична карта е посочен, издадена от МВРСилистра на еди-коя си дата през 2010 г. Ще ни бъдат благодарни,
„ако ни обясните какво става. Лек ден!“.
Уважаеми колеги, имайки предвид изтичащият срок днес,
отделно доколкото знам, имаме решение на ЦИК, когато са
написани на латиница, да не се отговаря. Предполагам тогава,
доколкото с колегата Христов обсъдихме, че това е пуснато, след
като не е потвърдено и не е прието – има и по support, може би там
са отговорили колегите – ако са направили справка на личната карта
с номера. Така че предлагам засега да е за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам, тъй като има въпрос
дали сме взели вече решение за образуване на секциите, мисля един
съвсем кратък отговор – че не са образувани. Това е във връзка с
писмото за Дубна-Русия. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване предложението на господин Андреев.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
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Приема се.
Колеги, продължаваме с четиринадесета точка – Доклади по
писма.
Следващ докладчик е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам Ви за сведение
постъпило в Централната избирателна комисия копие на писмо до
Конституционния съд, заведено при нас с вх. № ПВР-22-49 от
28.09.2016 г.
Докладвам също така преписка, вх. № МИ-06-858 от
03.10.2016 г., същата представлява писмо от кмета на община Ловеч
с приложени към него документи във връзка с отваряне на
запечатани помещения с оглед предприемане на действия за
извършване на експертиза на книжата, които подлежат на
съхраняване от произведените през 2011 г. местни избори. Писмото
е постъпило във връзка с изискване на допълнителни документи с
писмо на ЦИК. Към това писмо са приложени констативен
протокол, информация на експертната комисия, извършил
експертизата на ценните и неценните документи, заповед на кмета
на общината за състав на комисията за постоянно действаща
експертна комисия. Това е по тази преписка. Разбира се, че я
докладвам за сведение.
Още една такава преписка е постъпила, която също докладвам
за сведение. Тя е то кмета на община Габрова, вх. № МИ-06-871 от
05.10.2016 г. Отново допълнително са изпратени документи, които
сме изискали от ЦИК във връзка с извършената експертиза на ценни
и неценни документи от книжата от произведените през 2011 г.
местни избори. Приложени са съответно материали и документи,
такива каквито са изискани от Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Следващ
докладчик е госпожа Нейкова.
Следващ докладчик е господин Цачев.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова.
Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № ПВР23-33 от 10.10.2016 г. Това е предложение от едната от фирмите,
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които бяха избрани с обществена поръчка да подпомагат
разяснителната кампания за провеждане на среща, която вече беше
проведена днес в 16,00 ч. Докладвам Ви писмото за сведение.
Докладвам ви също така за сведение писмо, вх. № ПВР-22-243
от 07.10.2016 г. то е от Военния телевизионен канал за предоставяне
за излъчване на клиповете, които са подготвени за разяснителната
кампания. Ние вече ги предоставихме за излъчване. Така че е за
сведение.
Колеги, докладвам Ви писмо вх. № ПВР-00-619 от
05.10.2016 г. Докладвах го на 06.10.2016 г. за запознаване. Това е
проект на въпросник за членовете на Управителния комитет за
медийно информационно общество по повод прилагането на
стандартите на съвета на Европа по отношение на сигурността на
журналистите и другите медийни участници. Предлагам да не взема
отношение Централната избирателна комисия по този проект. За
сведение.
Докладвам Ви писмо, вх. № ПВР-23-258 от 10.10.2016 г. То е
изпратено от Николай Янчовичин – управител на „Радио група“, в
която се намират „БГ радио“, „Радио 1“, „Радио Енерджи“, „Радио
Сити“, „Вероника“ и „Нова“, с което правят предложение за
включване на тези медии от групата в платената информационноразяснителната кампания на ЦИК във връзка с предстоящите избори.
Предлагам Ви го в момента за сведение. Към работна група 1.7. да
бъде обсъдено.
Докладвам Ви писмо, вх. № ПВР-22-326 от 10.10.2016 г. то
отново е получено по електронната поща от госпожа Илиана
Маринова. Ако си спомняте, Ви докладвах нейното запитване. Тя
твърди, че е упълномощен представител за 25-МИР-София на
инициативен комитет, представляван от Станислав Тодоров
Трифонов в националния референдум. Тогава ни питаше защо
излъчваме само един клип в телевизиите за изборите за президент и
вицепрезидент, а не сме подготвили такъв и за национален
референдум. Ние взехме протоколно решение на 08.10.2016 г. и й
отговорихме, че Централната избирателна комисия е изработила
информационни клипове и за изборите, и за референдум,, които се
излъчват по БНТ, „Би Ти Ви“ и „нова телевизия“ в съотношение
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50:50 и й изпратихме линк към нашата страница със съответните
рубрики – разяснителна кампания за избори за референдум. В
отговор на това писмо госпожата ни пита: „Във връзка с отговора,
който получих от Вас, моля да ми предоставите часовите пояси, в
които се излъчват двата клипа“. Предлагам Ви за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Вчера, на 10.10.2016 г., Ви докладвах едно
писмо, извън папките. До зам.-кмет, до в.и.д. кмет – това са на Цачев
наименования някакви, до госпожа Ралица Стоянова – зам.-кмет на
Столична община, до Дончо Барбалов, Деница Николова, Живка
Такева и така нататък, копие до ОИК, РИК.
Знаете за това писмо. Ето го, прочетете си го и ми кажете
какво да променя. Намира се в папката за вчерашното заседание,
извън папките, най-долу заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля, че
вчера успяхте да се запознаете, припомнете си – виждате пред Вас
проекта на писмо.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, смятам, че в това писмо все пак
някъде трябва да бъде добавено обстоятелството, че днес е извършен
оглед, поне на 131-во училище, което ние огледахме заедно с
представители на Столична община и на Централната избирателна
комисия и все пак какви са резултатите и констатациите от този
оглед.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Няма нищо общо днешният оглед.
Предлагам писмото да се изпрати във вида, в който Ви го
предлагам. А извършилите колегите оглед, могат да дадат проекта за
констатациите на огледа в последващо писмо, тъкмо ще си засилим
кореспонденцията със Столична община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше
реплика.
И Вие ли имате реплика?
Дуплика, ще ползвате ли, госпожо Матева?
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Първа за изказване е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би трябваше да се включа в
процедурата дуплика-реплика, но не улучих момента.
Подкрепям колегата Матева, че всъщност това писмо би
следвало да обективира обстоятелствата, които са свързани с огледа.
Доколкото разбрах, предмет на огледа е 131-во училище. Може би
колегите, които ходиха, да споделят – трябва да засегнем и въпроса с
разположението на секциите в 131-во училище. Доколкото се сещам,
там имаше проблем да се ползват големи физкултурни салони и
столови.
В този смисъл подкрепям предложението на колегата Матева.
Защото, така или иначе, това писмо урежда секциите,
разположението на секционните избирателни комисии в район
Младост, а огледът, на който днес присъстваха и наши колеги, в
продължение на проведената среща, мисля, че също би следвало да
бъде предмет на това писмо. С оглед на изчерпателност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Допълнете си доклада, госпожо Ганчева. След това господин
Ивков.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В този ред на мисли…
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам под формата на реплика…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Само секунда!
Дадох думата първо на госпожа Ганчева да си довърши
доклада, след това на Вас.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би третият абзац, както стана
въпрос извън микрофон, би било по-добре да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мислех, че няма смисъл да Ви го чета,
но ще Ви го изчета, за да е ясно, че не трябва да отпада нищо.
РОСИЦА МАТЕВА: Ние си го четем, няма нужда.
ИВАЙЛО ИВКОВ: А оня ден Сидерова как чете половин час
писмо? И аз сега искам да го прочета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам
докато четете госпожа Солакова да води.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре.
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„По повод писмо вх. № ПВР-05-6 от 14.09.2016 г. на ЦИК от
госпожа Живка Такева–Първанова“ – забележете, че е от 14.09. –
„временно изпълняващ длъжността „областен управител“ на област
София-град и писмо вх. № ПВР-07-05 от 25.09.2016 г. на ЦИК от
господин Дончо Барбалов и госпожа Ралица Стоянова – зам.кметове на Столична община, относно прилагане разпоредбата на
§ 5, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, във
връзка с осъществяване правомощията на РИК и ОИК и образуване
на общи или отделни избирателни секции на територията на район
„Младост“, Столична община, за произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и национален
референдум, заедно с частичните избори за кмет на район „Младост“
на 6 ноември 2016 г., както и другите, произтичащи от това
потребности, за осигуряване нормалното функциониране на тези
секции, Централната избирателна комисия въз основа на протоколно
решение от днешна дата – ако го приемете евентуално, прие
следното.“
И сега да внимаваме в абзаците, за да видим какво пише и
какво – не.
„С цел осигуряване“ – казваме тук общото положение,
принципа – „на нормално и безпрепятствено гласуване в изборния
ден избирателните секции с един и същи обхват се разполагат в
съседни помещения, като изрично се укаже вида избори, които ще
обслужват.“
И продължаваме, като продължение на мисълта и тази основна
позиция: „Могат да се използват и големи помещения (физкултурни
салони, столове за хранене и др. в училищата), като за работата си
СИК се отделят с подвижни прегради при спазване изискването за
нормално протичане на изборния ден, както и помещения на 3-ти и
4-ти етажи в училищата.“ Тоест, двете ситуации, които нормално ги
няма – да се използват по-големите помещения и на 3-ти и 4-ти
етажи.
„В случай, че не са налице необходимия брой помещения“ –
всичко е хипотетично и принципно. (Реплика на Иванка Грозева.)
Това не ни интересува.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Как така?
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Ние не говорим за едно училище. Чета
писмото, то засяга принципно нашата позиция.
„В случай, че не са налице необходимия брой помещения за
разполагане на всичките секции с един и същ обхват в съседни
помещения, осигуряващи нормално протичане на изборния ден, по
изключение, секциите се разполагат в едно помещение, като за целта
предварително се извърши оглед и оценка на наличните подходящи
помещения, осигуряващи възможност за спокойна и едновременна
работа на две избирателни комисии, увеличен брой кабини и така
нататък“. Тоест, горе даваме принципното положение, казваме, че
могат да се използват по-големи помещения и долу казваме, че само
по изключение – в една стая.
И това писмо изобщо не трябваше да изчаква никакви огледи.
Тръгнем ли да го отлагаме още, то става безсмислено да се изпраща
и нашата позиция така и няма да бъде изпратена.
Затова не приемам нито едно от предложенията Ви и искам да
се подложи на гласуване, така както е предложено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше
реплика.
Дуплика, госпожо Ганчева.
Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Дупликата ми е дотолкова, че който
и колега докладчик да е, всеки си държи на неговия проект, но
считам, че има правилник и процедури в Централната избирателна
комисия. Аз лично считам, че с направените констатации от огледа,
още повече проблемът беше за 131-во училище, където доколкото се
сещам, може би и колегите ще потвърдят, трябваше да се използват
физкултурни салони, столови. Аз лично считам, че както
предлагаме, секциите с един и същи обхват да бъдат в съседни
класни стаи, така и във физкултурни салони, ако ще се преграждат и
ще даваме такива указания, то в секциите с един и същи обхват,
трябва да са непосредствено една до друга. Предлагам писмото ни да
съдържа в смисъл, че това искаме да кажем и ако иска, комисията да
приеме, да съдържа текст в тази посока. То всъщност е казано, само
трябва да се конкретизира с оглед направения днес оглед. Мисля, че
това имаха предвид колегите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, след като ще си четем документите, предлагам да
прочетем Изборния кодекс, чл. 8, където в ал. 2 пише: „Кметът на
общината образува със заповед избирателните секции на
територията на общината, не по-късно от 50 дни преди изборния ден
и утвърждава тяхната номерация“. Няма да чета нататък.
Алинея 3: „Кметът на общината е длъжен да предостави
подходящи помещения за избирателни секции…“ (Реплика на
Ивайло Ивков.) Колкото искам, толкова ще чета!
„…включително и за секциите за подвижните секционни
избирателни комисии“.
В тази връзка мисля, че Централната избирателна комисия
няма абсолютно никакво задължение по въпроса къде ще се
помещават секционните избирателни комисии в район „Младост“.
Въпреки това ние направихме среща с госпожа Фандъкова, няколко
пъти обсъждахме това писмо и днес трима от нас отидохме на оглед,
за да можем да окажем съдействие на Столична община и да
изразим нашето становище къде да бъдат разположени секционните
избирателни комисии. И когато се прибрахме и започна нашето
заседание, ние тримата колеги докладвахме констатациите от огледа.
И сега моето конкретно предложение е или изобщо да не изпращаме
това писмо и да оставим кмета на Столична община да изпълни
задълженията си по чл. 8 или да изпратим писмото със следните
корекции.
В третия абзац с цел осигуряване на нормално и
безпрепятствено гласуване в изборния ден да укажем, че
избирателните секции с един и същи обхват се разполагат в съседни
помещения. Това изречение да остане. Да отпадне изречението:
„Могат да се използват и големи помещения“, защото във всички
останали училища с изключение на 131-во училище, кметът на
Столична община на срещата заяви, че има достатъчно класни стаи,
за да бъдат разположение секционните избирателни комисии една до
друга. Изрично за 131-во училище да укажем, че следва да се
използват освен класните стаи, описани в писмото – използваните
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досега помещения за гласуване, които са описани в писмо на кмета
на Столична община, вх. № ЧМИ-07-5 от 06.10-2016 г. Така също
актовата зала, фоайето пред нея, салонът и столът на училището и
при необходимост да бъдат използвани и коридорите пред
кабинетите, които ще бъдат затворени и няма да бъдат използвани за
гласуване по преценка на общинската администрация, която така
или иначе днес също извърши огледа с нас и е наясно със
ситуацията, като изрично укажем отново, че секционните
избирателни комисии трябва да бъдат разположени една до друга за
двата вида избори и да бъдат поставени указателни табели и както
днес докладвахме и предложихме, да бъде указано на Столична
община да предвиди повече сътрудници от общината, които да
подпомагат в изборния ден и да насочват избирателите към
секционните избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Само едно доуточнение, госпожо Матева, за да не се налага
след това да продължаваме с предложението Ви.
Последният абзац предлагате ли да остане, или да отпадне?
РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, че още колегата Ганчева каза, че
предлага да отпадне. Аз съм съгласна и предложих текст с
корекцията на втория абзац във връзка с днешния оглед.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Баханов, за реплика.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само под формата на реплика. Съгласен
съм с всичко, което каза колегата Матева, с изключение на това да
не конкретизираме за 131-во училище. Все пак да оставим малко поголяма свобода, евентуално ако и в други училища се получат
някакви проблеми с осигуряване. Въпреки изрично изразеното
становище от страна на кмета на Столична община. Просто да си
остане текстът,така както е подготвен от докладчика. Да не
конкретизираме за 131-во училище. То е ясно, че където няма
възможност, да се използват салони, столове за храна и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше
първата реплика.
Има още реплики.
Господин Цачев – също реплика.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: По-скоро доуточнение, както и Вие, госпожо
председател.
От доклада, който направи колегата Матева, излезе, че
Централната избирателна комисия е поела инициативата за всичко
това, което, видите ли, в чл. 8 пише като задължение на кмета. Не,
Столична община ни молеше за среща и ние направихме среща. Не
сме поискали ние среща. Столична община ни помоли да отидем да
видим, защото все пак изборите са нещо общо помежду ни. И ние
отидохме да видим, тоест Вие, колеги, които отидохте да видите
помещенията.
От така казаното преди малко излезе, че всичко това е по
инициатива на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли трета
реплика?
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че след като колегата Матева е
готова да указва на Столична община толкова подробно вече, това
писмо изживя времето си и считам, че никакво писмо не трябва да
пращаме. Още повече, така или иначе, това писмо, отдавна
подготвено не от мен, а от колегата Цачев, после претърпя промени
във връзка със срещата ни. То беше твърде много забавено. Аз сега
разбирам, като слушам изказванията на колегата Матева и други в
този стил – как те били длъжни, ние всичко им вършим, едва ли не –
работата, защо и тяхното отношение към нас е такова. Аз мисля, че
трябва с повече уважение и респект да се отнасяме към
институциите, с които заедно организираме подготовката за
провеждане на избори.
Аз лично си оттеглям доклада. Считам, че това писмо е
безсмислено. Колегата Матева и другите колеги, провели огледа,
могат да дадат вече по-точни указания, щом искат да указват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това бяха
реплики, госпожо Матева.
Заповядайте, ще ползвате ли дуплика?
РОСИЦА МАТЕВА: Дупликата ми към колегата Цачев е – ако
останалите 264 общини поискат подобно съдействие, как бихме
могли да го направим?
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Другите – няма да вземам дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам да не се изпраща никакво
писмо, а евентуално, ако има нужда – след като те са длъжни да
правят всичко и ние няма да им вършим работата и така нататък, да
не изпращаме никакво писмо, да не си кореспондираме. Важно е да
отговаряме на въпросите, които досега два часа отговаряхме. Това
не е толкова важно. Така че предлагам да не го изпращаме това
писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Първа беше госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Разбирам кое наложи колегата Ивков
да оттегли писмото като доклад и споделям може би мотивите, които
го накараха да оттегли писмото, но аз лично считам, че Централната
избирателна комисия е крайно време да вземе отношение по така
поставените въпроси от Столична община. Ако ние днес не
изпратим писмо, не вземем решение, по-скоро ние днес трябва да
вземем решение. Не знам как ще си обективираме решението – с
номер ли, с писмо ли, и така нататък. Аз съм правила изказвания
какво е моето лично мнение, което няма да споделям отново.
Считам обаче, че ние трябва да вземем отношение по така
поставените въпроси, още повече в Централната избирателна
комисия се проведе и среща. Бяха поставени проблемите и понеже
ние всички тук сме за взаимопомощ и сътрудничество между
участниците в изборния процес, ако в случай, че днес не вземем
някакво решение по поставените въпроси, това отново би
означавало, че ЦИК няма да си… Ами, добре, колеги, ако искате –
да прекратим заседанието и да приключим работата си днес! Така
или иначе, щом след тези сериозните въпроси – доколкото разбирам,
аз не присъствах в първата част на заседанието, са били отложени за
по-късно. В 21,20 ч. стигаме до това, че няма да изпращаме нищо, че
няма да взимаме решение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз Ви предлагам компромисен
вариант. В началото на стр. 2 казваме: „Въз основа на протоколно
решение от днес и извършен съвместен оглед между представители
на ЦИК, ОИК и общинската администрация на район „Младост“ и
Столична община, Централната избирателна комисия прие
следното:“, както колегата Ивков при предишния си доклад уточни.
Това е наистина принципът, че се образуват избирателни секции с
един и същи обхват се разполагат в съседни помещения, като
изрично се укаже видът избори, които ще се обслужат. Може би тук
да уточним, включително на 3-ти и 4-ти етажи в училищата и
съответно следващото изречение: „Могат да се използват големи
помещения, включително фоайета, актови зали“, както от огледа
уточниха, „като за работата си СИК се отделят с подвижни прегради
при спазване на изискването за нормално протичане на изборния
ден, както и да бъдат с един и същи обхват и при съседни
помещения“. Ако не е толкова ясно за колегите. Ако не е, пак ще
повторим, че принципът е с един и същи обхват в съседни
помещения.
В третия абзац казваме „по изключение в едно и също
помещение“, като махаме „за целта предварително се извърши оглед
и оценка“, но оставим все пак, че тези „помещения следва да
осигуряват възможност за спокойна и едновременна работа на две
избирателни комисии, увеличен брой кабини“, нали, тоест да имат
предвид, че това изключение не е просто така, а то трябва да създава
възможност да осигури нормална и едновременна работа на двете
избирателни комисии.
Предлагам Ви този вариант с минимални…
ИВАЙЛО ИВКОВ: От този вариант аз нищо не разбирам.
(Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, тъй като
това писмо е подготвено, както каза колегата Ивков, първоначално
от колегата Цачев, после го вкарва колегата Ивков, това писмо в
крайна сметка е писмо на ЦИК и предлагам да го подложите на
гласуване, така както е внесено с корекциите, които минимални бяха
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направени от хората – членовете на ЦИК, бяхме на оглед и
допълнението на колегата Бойкинова. Въз основа на огледа да стане
ясно, че сме били на оглед, без никаква друга редакторска намеса.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в зала
постъпиха редица предложения.
Искате думата ли, госпожо Ганчева?
Заповядайте!
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз може би ще се повторя – не знам,
тъй като много редакции имаше, държа да има текст в писмото, от
който да става ясно, че когато се използват физкултурни салони,
столови за хранене и прочие, секциите с един и същи обхват ще се
разполагат едно до друго, в непосредствена близост. Тоест, ще бъде
както класните стаи – една до друга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: То е казано това нещо. То е казано и не
виждам изобщо смисъл да обсъждаме, че е така. Предходното
изречение точно това казва.
Второто нещо. Вчера, като беше на доклад – аз пак Ви казвам,
то му закъсня времето, мотивът да не го гледаме беше, че днес ще
ходите на оглед. Днес пък казвате – да, ама ние вече бяхме на оглед
и не може да пишем такива неща, трябва да кажем сега и за огледа.
Освен това, аз не разбрах смислено предложение за точно
изречение и мястото им. Тоест, ако има предложения и ако ще се
изпраща писмо – може би това първо трябва принципно да се
гласува, аз държа както аз когато не съм докладчик, правя и казвам –
искам в т. 3 да влезе следният текст и го казвам на микрофон,
колегите да бъдат така добри, да се съсредоточат, да си го напишат,
ако трябва, и да ми издиктуват между кое и кое изречение кой текст
да сложим или да направят писмено предложение, както се държи и
то да се гласува. Така стана твърде – всеки казва нещо, нито казва
къде да се сложи, нито как. (Реплика на Йорданка Ганчева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Под формата на реплика на колегата
Ивков.
Днес, когато започнахме заседанието, повтарям отново, ние
докладвахме резултатите от огледа, това, което сме констатирали и
тъй като колегата Ивков не беше в залата, той е докладчик по
писмото…
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ти после целия ден не беше в зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да не
минаваме в диалогов режим.
РОСИЦА МАТЕВА: Изчакахме да дойде и решихме да се
докладва това писмо в „Писма“, да го обсъдим, да го приемем и да
го гласуваме. Това решихме днес преди да започнем първа точка от
дневния ред. И това ако не е уважение към кмета на Столична
община и нещата, които сме направили, мисля, че повече не можем
да говорим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Процедурно предложение – заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател,
предлагам прекратяване на дебатите и да преминем към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Друго процедурно предложение.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам 10 минути почивка – да се
уточни текстът, ако ще се променя, а не сега да започнем да се
надскачаме кои гласове са повече и кои – по-малко. Става дума не за
различно виждане по това писмо, а за смислово изписване на
изречението по различен начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като
от мен зависи почивката, давам 5 минути почивка. След това ще
минат процедурите.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата
сме 14 членове на ЦИК, имаме кворум.
Продължаваме днешното заседание.
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Колеги, проектът, който беше допълнен, е качен в днешна
мрежа, днешна папка, извън отделни папки на членовете. Виждам,
че е с № 8142.
Моля, запознайте се с така предложените промени и
допълнения.
Колеги, във вчерашното заседание се намират два файла, не в
днешното. В днешното заседание се намира проектът от вчера, а във
вчерашното се намират проектът от вчера и проектът от днес.
(Време за запознаване.)
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В новия вариант на писмото, на
стр. 1 отдолу, Централната избирателна комисия въз основа на
извършения съвместен оглед „от“ вместо „между“ предлагам да
влезе, защото иначе излиза, че сте се оглеждали – самите членове на
ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля, че
приемаме тази поправка.
Други колеги? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така изготвеното писмо.
Режим на гласуване.
Отменям гласуването.
Първи е господин Андреев, втори – господин Баханов.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: На предпоследния абзац, където е
„могат да се използват по изключение и големи помещения“..
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Защо „по изключение“, след като
днес правиха оглед?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По изключение се поставят, тъй
като в първото говорим за принципа – да бъдат в съседни
помещение, като в случаите, в които няма достатъчно съседни
помещения, по изключение.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: То е ясно. Ако имат, те ще използват
ли големи помещения? (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, с оглед
на това, че срещата ни беше по молба на Столична община и беше с
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кмета на Столична община, считам, че най-отгоре трябва да бъде
„До кмета на Столична община госпожа Фандъкова, тъй като тук е
до госпожа Ралица Стоянова – зам.-кмет, тъй като срещата беше на
ниво кмет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Напълно
подкрепям Вашето предложение, господин Баханов. Считам, че
трябва да бъде до кмета и след това до другите адресати. До кмета и
до временно изпълняващия длъжността „кмет“ на район „Младост“
и другите адресати надолу, включително и с копие.
Колеги, чухте предложението.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз възразявам да пишем в
това писмо „по изключение“, защото ние вече сме направили оглед.
Тоест, ние сме преценили, че… (Реплика на Иванка Грозева.)
Колеги, то е естествено, че ако има класни стаи, няма да се
използват помещения.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ама, не е ясно!
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Как да не е ясно? Как да не е ясно!
Добре, класните стаи ще стоят затворени, а ние ще направим секции
във физкултурните салони. Недейте да мислите, че хората са
малоумни. При положение, че днес оглед днес е извършен и ние да
пишем „по изключение“, ами, то… (Реплика на Иванка Грозева.)
И в още едно училище – колегата Матева каза, че са шест,
трябва да станат осем и ще използват коридора.
РОСИЦА МАТЕВА: Само в 131-во.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ние сме оглеждали само 131-во
училище днес, защото само там няма достатъчно класни стаи, за да
бъдат организиране по две секции в съседство.
Предлагам ви компромисен вариант – в това изречение да
добавим, че в 131-во СОУ могат да се използват и големи
помещения и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, започвам
да гласувам предложенията по реда на тяхното постъпване – онези, в
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които виждам, че няма пълно съгласие в зала, за другите има пълно
съгласие в зала.
Колеги, предложението на господин Андреев е във втория
абзац, второто изречение да започне с „по изключение“.
Колеги, режим на гласуване. (Реплика на Александър Андреев.)
Отменям гласуването.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По изключение. „Могат да се
използват по изключение и големи помещения“, а не „по
изключение могат да се използват големи помещения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: „и големи
помещения“.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбира се, точно
тази прецизна редакция: „Могат да се използват по изключение и
големи помещения“.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева), против – 7
(Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Цветозар Томов).
Колеги, не се прие това предложение.
Второто, постъпило в зала, предложение беше от госпожа
Матева.
Госпожо Матева, преди „могат“ или след „могат“ в 131-во
училище да се използват „и големи помещения“?
РОСИЦА МАТЕВА: Както решите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предложението
на госпожа Матева е във втория абзац второто изречение да започне
така: „В 131-во СОУ могат“ и да продължи натам.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова), против – 9 (Бойчо
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Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Румен Цачев,
Цветозар Томов).
Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах „против“защото
считам, че думичките нито са „могат“, нито „по изключение“. Знаем
реалната обстановка в района и трябва да си съобразим решението,
което ще обективираме с фактите. Иначе другото е игра на думи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам
на гласуване така предложения проект на писмо.
Колеги, не го подлагам на гласуване!
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам вместо „могат“ на втория
абзац второто изречение да започва: „В случай на необходимост да
се използват и големи помещения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, не знам кое налага това
предложение, като необходимостта вече ни е пределно ясна,
разглеждаме я за четвърти път може би на заседание. Ако
необходимостта от това писмо, което взимаме или решение, не сме
си изяснили към момента,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, ще има ли още предложения? Изчаквам, колеги!
Колеги, последни предложения! Моля да се концентрираме!
Колеги, подлагам на гласуване постъпилото предложение в
абзац втори, изречение второ да започне с: „В случай на
необходимост“, както госпожа Матева представи – без „могат“.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – 8 (Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов,
Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Цветозар
Томов, Румен Цачев).
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Колеги, подлагам на гласуване така внесения проект на писмо,
разбира се с промяна в адресатите – до кмета и надолу до временно
изпълняващия длъжността и другите.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 1
(Александър Андреев).
Колеги, приехме това писмо.
В момента, в който дойде при мен за подпис, то ще бъде
изпратено по електронната поща. Ще бъде представено след това и
на ръка.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание утре, 12 октомври 2016 г., в
14,00 ч., като отново припомням, че сутринта има поредица от
работни групи.
(Закрито в 21,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Катя Бешева

