ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 430
На 30 октомври 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

I. ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА
РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ.
1. Информация относно предаване на бюлетините от
печатницата.
Докладва: Севинч Солакова.
2. Проект на решение относно организация и произвеждане
едновременно на избори за президент и вицепрезидент на
републиката, национален референдум и частични местни избори на
6 ноември 2016 г.
Докладва: Катя Иванова и Румен Цачев.
3. Проект на решение за отваряне на запечатани помещения.
Докладва: Румен Цачев.
4. Писмо до областните управители относно съхранението на
бюлетините.
Докладва: Севинч Солакова.
5. Предложение за преразглеждане на Решение № 3827ПВР/НР от 21.10.2016 г.
Докладва: Румен Цачев.
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5.а. Проект на решение за образуване на избирателни секции
в лечебни заведения.
Докладва: Румен Цачев.
6. Доклад относно организацията на гласуването извън
страната.
Докладва: Йорданка Ганчева и Иванка Грозева.
7. Доклади по медийни пакети.
Докладва: Таня Цанева.
7.а.Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Таня Цанева.
ІІ. ДРУГИ
8. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Метин Сюлейман и Ивайло Ивков.
8.а. Доклади по писма до районни управления на МВР и
прокуратури.
Докладват: Метин Сюлейман и Ивайло Ивков.
9. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Метин Сюлейман, Цветозар Томов, Таня Цанева, Росица
Матева, Иванка Грозева.
10. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова.
Георги Баханов, Мария Бойкинова, Мартин Райков
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Заседанието бе открито в 14,20 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа
Севинч Солакова – секретар.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред. Рубрика
I – Избори за президент и вицепрезидент на републиката и
национален референдум, заедно с местните избори.
Колеги, предлагам точка първа – информация относно
предаване на бюлетините от печатницата. Докладчик – госпожа
Солакова. Точка втора – проект на решение относно организация и
произвеждане едновременно на избори за президент и
вицепрезидент на републиката, национален референдум и частични
местни избори на 6 ноември 2016 г. Докладчици – госпожа Иванова
и господин Цачев. Точка трета – проект на решение за отваряне на
запечатани помещения. Докладчик – господин Цачев. Точка
четвърта – писмо до областните управители относно съхранението
на бюлетините. Докладчик – госпожа Солакова. Точка пета –
предложение за преразглеждане на решение № 3827 ПВ/НР от
21.10.2016 г. Докладчик – господин Цачев. Точка шеста – доклад
относно организацията на гласуването извън страната. Тук ще има и
проект на решение. Докладчик – госпожа Ганчева и госпожа
Грозева. Точка седем – доклади по медийни пакети – докладчик
госпожа Цанева на този етап.
В тематична рубрика Други ІІ.
Точка осем – искания за отваряне на запечатани помещения с
докладчици господин Сюлейман и господин Ивков. Точка девета –
доклади по писма с докладчици госпожа Ганчева, госпожа Солакова,
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господин Андреев, господин Сюлейман, господин Томов, госпожа
Цанева, госпожа Матева и госпожа Грозева.
Точка десета – Разни. Вероятно аз ще взема отношение в тази
точка.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
дневния ред? Първи беше господин Арнаудов.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля
да бъда включен в точка, която прецените, за постъпила жалба от
Фондация „Суверен“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
предлагам да има нова точка 7.а. – доклади по дела, жалби и
сигнали. В тази точка Ви включвам, господин Арнаудов.
Втора беше госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в „писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
госпожо Нейкова.
Трети беше господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, вече няма точка на база наше
протоколно решение – полиция и прокуратурни писма. Имам обаче
пет подготвени, четири от 27 октомври 2016 година, едно от вчера.
Моля ви вече подготвените отговори, които, така или иначе
ползваме ресурси мои и на администрацията, да ги погледнете и или
да ме включите в „писма“, или ако до края на това заседание някой
не възрази срещу отговора – да мога да ги дам на председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подготвени са, възразявате ли за нова точка 8.а? Господин Ивков
бързо ще ги докладва. Включвам ги.
Колеги, други?
Господин Цачев.

5
РУМЕН ЦАЧЕВ: Има проект на решение за образуване на
избирателни секции в лечебни заведения, съставени на избирателни
списъци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е
добре да бъде нова точка 5.а. – проект на решение за образуване на
избирателни секции в лечебни заведения. Записвам, господин Цачев.
Други? Заповядайте господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви,
господин Христов.
Други?
Колеги не виждам други желаещи. Подлагам на гласуване
така предложения и допълнен дневен ред. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня
Цанева).
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
Точка 1. Информация относно предаване на бюлетините.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, днес е поредният
ден, в който се предават бюлетините в печатницата на БНБ. По план
за Видин, Русе и Силистра, Габрово, Велико Търново, Враца и
Монтана. Всичко протече безпроблемно с единствената забележка
относно грешка в името на упълномощения член на Районна
избирателна комисия Велико Търново.
Чух се с председателката на РИК Велико Търново, те днес ще
свикат извънредно заседание за поправка на името. Не се забави
транспортното средство. Натовариха, отбелязах в забележка името
на колегата по лична карта, ЕГН-то съвпада, така че нямаше
проблем. Всичко е наред.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова.
Колеги, въпроси? Не виждам.
Колеги, с това изчерпахме точка първа от дневния ред.
Колеги, докато бъде публикувано проекта на решението по
точка втора, преминаваме към проект на решение по точка трета с
докладчик господин Цачев, а именно:
Точка 3. Проект на решение за отваряне на запечатани
помещения.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.
Колеги, решението от проекта е с вчерашна дата в папката.
Това е индивидуално, само трябва да влезе.
Това с индивидуалния номер, което е дадено от
машинописките. Вероятно не са изтрили този номер, който аз съм
дал. Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, проектът касае и писмата, които
получихме доста и продължаваме във връзка със съхранението на
изборните книжа от изборите на 6 ноември 2016 година и отварянето
на запечатани помещения, в които се съхраняват книжа и материали
от предходни избори. Това, което предлагам да приемем ще бъде
свързано с препратки, където е необходимо вече към новото
решение, което сме приели за съхраняване на книжата и торбите.
Това решение е № 3796 от 18.10.2016 година, като в изборния ден
ЦИК да разреши отварянето на запечатаните помещения, в които се
съхраняват книжа и материали от предходни избори, както и
изборните помещения в кметство Грохотно, в кметство Друмево и в
район „Младост“, в случай разбира се, че там нямат помещения,
които са определени само за изборите за 6 ноември 2016 година за
прибиране в тях на книжата и материалите от изборите на 6 ноември
2016 година. Отварянето на помещенията предлагам да се извърши
не по-рано от 20.00 часа на 6 ноември 2016 година, като за достъпа
до тези помещения следва да се прилагат правилата, които имаме в
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наше решение № 3796 от 18 октомври 2016 година от комисия от
длъжностни лица, определена от кмета на общината.
При самото прибиране на книжата, тъй като в тях има и други
книжа и материали следва да се осигури все пак разделно
съхранение на книжата и материалите от различните видове избори.
За действията, които извършва комисията трябва да се съставят
протоколи, свързани с отварянето и извършените действия. В случай
на произвеждане на нов избор, съответно втори тур за избор на
кметове, книжата и материалите се поставят в помещението, което е
определено за първия тур без да е необходимо изрично разрешение
на Централната избирателна комисия. За извършените действия и
при този нов избор или втори тур също трябва да бъдат съставени
съответните протоколи по реда на наше Решение № 3796. Накрая
една обща точка, че за прибиране на изборните книжа и материали,
за които не се налага отваряне на такива помещения и съвместяване
с книжа и материали от предходни избори в другите общини на
територията на страната се прилага Решение № 3796 от 18 октомври
2016 година на ЦИК. Това е проекта на решение, за да могат
кметовете на общини да се ориентират в реда, който трябва да си
организират за съхранение на книжата и материалите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, успяхте ли да се запознаете с предложения проект на
решение? Колеги, все още се запознаваме.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Ако има конкретно предложение, дайте го,
за да го обсъдим къде и как да го вмъкнем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги?
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Може би след първия абзац, целият, в
който се обяснява и преди предвид изложено да се спомене в едно
изречение. Сега точно в момента не мога да го формулирам, но в
смисъл, че поради обстоятелството, че заедно с президентски избори
и национален референдум на 6 ноември ще се произведат и частични
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избори за кметове на кметства, както е посочено по-горе,
Централната избирателна комисия определя да се спазва реда на
решенията, които са взети за президент и вицепрезидент и
национален референдум само и единствено, за да стане ясно защо за
местните избори това решение ще се спазва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева.
Заповядайте, господин Цачев. Господин Ивков след това.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Не знам дали има смисъл от гледна точка на
това, че ние до сега във всички случаи прилагаме едно решение –
дали са местни, дали са за народни представители във всички случаи
прилагаме едно решение – Решение № 2662. Сега пак за всички
случаи от сега насетне ще се прилага това решение и дали е
необходимо в този случай да го казваме, че то се прилага изрично
понеже имаме местни избори на определени три места, заедно с
изборите за президент и вицепрезидент. Решението се прилага не
само за тях, то ще се прилага за абсолютно всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Изказване,
реплика, дуплика.
РОСИЦА МАТЕЛА: Ако човек следи индексите на нашите
решения, нали затова ги слагаме, за да е ясно за какво се прилагат –
за кои видове избори. Аз от тази гледна точка го казвам, но както
прецените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Последният абзац на стр. 1, който
завършва с изречението на стр. 2 най-горе, предлагам вместо това
изречение от четири реда друго изречение да има, а именно да гласи
следното: Изборните книжа и материали от всеки отделен вид избор
да се съхраняват поотделно. Можем да добавим – от всеки отделен
вид избор или референдум да се съхраняват поотделно. Защото така
написано то е ясно, че може да се тълкува, че от новите ще се
съхраняват на едно място от частичните референдуми и
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президентските, а пък от старите – отделно. Мисля, че това казваме,
че всеки отделен вид избор, независимо от тези, които предстоят или
предишните, за книжата трябва да се осигури отделно съхранение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предполагам, че
докладчикът приема? Приема.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Ако има конкретна редакция, която да
обсъдим, не мога да разбера предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други
коментари? Не виждам.
Госпожо Матева, след малко ще Ви помоля да повторите
това, което казахте, за да го подложа на гласуване.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Заменяме целият абзац, че изборните книжа
и материали за всеки отделен вид избор се съхраняват разделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Матева,
сега ще подложа на гласуване Вашето предложение за допълнение.
Моля да го повторите още веднъж, за да го подложа на гласуване.
РОСИЦА МАТЕВА: Моето предложение беше след първия
абзац в мотивите преди предвид изложеното и на основание чл. 57,
даже сега като виждам не знам дали по някакъв начин не трябва да
се добави някакво правно основание, свързано с частичните избори,
преди предвид изложеното да се добави едно изречение, с което да
стане ясно, че Централната избирателна комисия с това решение
определя, че частичните избори за кмет на кметствата, които са
изброени по-горе за прибирането на книжата и материалите ще се
прилага решението, което е за прибиране на книжата и материалите
за президент и вицепрезидент и за национален референдум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, чухте това предложение. Режим на гласуване за
допълнение на мотивната част. Моля да отчетем резултата.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева). Против 5 – Емануил
Христов, Емануил Ивков, Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Румен
Цачев.
Прие се това допълнение.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение ведно с допълнението.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева). Против 1 –Йорданка
Ганчева..
Това е решение № 3897 ПВР/НР Министерство на
икономиката.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред.
Точка 4. Писмо до областните управители относно
съхранението на бюлетините.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикуван проект на писмо до областните управители с
копие до господин Томислав Дончев, до районните избирателни
комисии, до министъра на вътрешните работи, до главния секретар
на Министерския съвет. То е във връзка с наше писмо, което сме
изпратили с изх. № ПВР-0555 от 27.10.2016 година във връзка с
договора за отпечатване на хартиените бюлетини за гласуване в
изборите за президент и вицепрезидент. Съгласно наше Решение №
3753 ПВР от 06.10.2016 година за осъществяване на контрол по
съхранените на бюлетините, съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния
кодекс с писмото от 27.10.2016 година ние бяхме изискали
предоставяне на екземпляр от констативния протокол за получаване
на бюлетините в областните центрове. Тъй като някои областни
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управители, по памет говоря, но мисля, че това са единствените
областни управители – на Кърджали и на Софийска област, поискаха
от Централната избирателна комисия съгласуване на ред, определен
от тях за получаване на бюлетините в областните центрове и
предоставянето им на общинските с оглед на наличие или неналичие
на възможности за съхранение в областния център. Става дума за
Софийска област.
Извън тях обаче някои областни управители същият ред са
приложили по отношение на получаването и предоставянето на
бюлетините по общини в момента на тяхната доставка в областния
център, но ние нямаме информация. За да можем да съберем
информацията и да напомним на тези, които все още не са ни
предоставили екземпляр от констативния протокол за получаването
на бюлетините в областта да изпратим това писмо и едновременно с
това да се обърнем и с молба за съдействие за осигуряване, когато
това е възможно на транспорт за упълномощените членове или
определените с решение на РИК членове да присъстват на
обучението във връзка с машинното гласуване, което обучение ще се
проведе тук в Централната избирателна комисия.
Моля да го погледнете и ако имаме решение да го изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз се запознах с писмото.
Всъщност от неговото съдържание става ясно, че ще получим
информация относно бюлетините за президент и вицепрезидент. Аз
предлагам да допълним писмото като поискаме информация относно
получаването и приемането на съхранение на бюлетините, с които
ще се гласува в националния референдум, само че в момента не мога
да посоча въз основа на какво да изискаме тази информация – като
решение или…. Но всъщност то не е необходимо.
РЕПЛИКА: С писмото.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За да имаме информация дали те са
доставени, начина на съхранение, дали са приети, какъв е редът за
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тяхното съхраняване, определен от областните управители, за да има
информация в Централната избирателна комисия.
Ще помоля колегата Солакова после да формираме заедно
някакъв текст или ако вие, ако имате готовност в момента. В този
смисъл правя предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по това
предложение? Не виждам възражения.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, може би да – във втория
абзац, да кажем, че предоставената справка от областните
управители да включва и информация относно бюлетините за
гласуване в националния референдум, места за съхранение, условия
и ред за тяхното съхранение, получаване, както и документите,
удостоверяващи получаването, приемането и съхранението. Като
втори абзац точно така, както каза колегата Нейкова може би
наистина мястото е вторият абзац.
Това, на което искам да ви обърна внимание в първия абзац, е
текстът в италик относно правомощието на районната избирателна
комисия да осъществява контрол върху съхранените на бюлетините
на основание чл. 72, ал. 1, т. 13. Аз лично не намирам тази опора в
закона като достатъчна, за да мога да се позова на правомощието на
районната избирателна комисия дотолкова, доколкото местата се
определят от областните управители и ние затова изискваме тази
информация от областните управители. Позовавайки се на
разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс по-скоро би
трябвало да поискаме информацията от районните избирателни
комисии. Но определено считам, че на този етап ние бихме ги
затруднили с оглед на малкото време, което остава, а задачите, които
имат да решават в момента най-важната задача е обучението, което
те следва да проведат на секционните избирателни комисии и
всички промени в съставите на СИК-овете, които те извършват
обикновено в тази последна седмица, поради което предложението
ми е писмото да се изпрати до областните управители. Ако нямате

13
нищо против текстът с позоваването на чл. 72, който е в италик, да
отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? Не
виждам коментари по този въпрос.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че е добре да уточним последният
абзац, както си върви: „…,което ще се проведе в секционната
избирателна комисия на 01.11.2016 г. от 11.00 часа“. Конкретно да
говорим. Това нещо по факс днес ли ще отиде, нали така. Добре.
Мисълта ми е в такъв случай да уточним точно за кой става дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли
други коментари? Не виждам. Направихме две допълнения. Колеги,
режим на гласуване на това писмо ведно с двете допълнения.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Емануил Христов.
Колеги, връщаме се на точка 2.
Точка 2. Проект на решение относно организация и
произвеждане едновременно на избори за президент и
вицепрезидент на републиката, национален референдум и частични
местни избори на 6 ноември 2016 г.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, в заседанието от вчерашния ден
ние обсъдихме подробно много от точките, залегнали в проекта на
решение, който се намира в папка с моите инициали от днешна дата
относно организацията на изборите за президент и вицепрезидент на
републиката, за националния референдум и за частичните избори за
кметове на 6 ноември 2016 година и действията, които съответните
РИК и ОИК трябва да извършат на територията на съответния
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изборен район там, където освен първите два вида избори ще има и
частични избори за кметове.
По отношение на правното основание същото е изписано. В
случай, че някой има някои предложения и допълнения, ще моля да
ги изложи. Решението е структурирано само по отношение на онези
точки, за които се налага да бъдат гласувани, да кажа някакви
правила, които са по-различни от дадените методически указания за
СИК-овете в страната, както и приложимите решения на
Централната избирателна комисия.
Първа точка е озаглавена предаване на изборни книжа и вие
виждате нейния текст. Идеята е в предизборния ден изборните
книжа и материали за произвеждането на президент и вицепрезидент
на републиката, за националния референдум и за частичните избори
за кметове да се предават съвместно от член на ОИК, определен с
нейно решение, член на РИК, определен с нейно решение и кмета на
общината, района на кметството или определен от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация на съответната СИК
или ПСИК. При отсъствие на председателя – на заместникпредседателят или на секретаря на СИК.
Точка по точка ли ще ги обсъждаме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, точка по
точка предлагам.
Колеги, виждате правните основания. На този етап са това.
Ако ще се наложи допълване – ще кажа.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз предлагам в
относно при всички случаи изрично да се пише за кои РИК става
въпрос и къде са точно изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тоест, да се
допълни район „Младост“, Друмево и Грохотно.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така, тъй като това е едно
решение, което е изключение и то не може да бъде приемано като
принцип, след което ще бъде следван. В тази връзка ние трябва да
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ограничим тези правила единствено до тези три места, където ще
имаме избори за кметове на кметства и за кмет на район.
КАТЯ ИВАНОВА: Приемам тази забележка. Това беше
първоначалният вариант, който изготвихме с колегата Цачев, след
което обаче преценихме, че ако остане така, то навсякъде в текста
трябва да се възпроизвеждат РИК-ове и ОИК-ове в тези три
населени места и затова го обобщихме така. Ако решите – ще се
върнем към този вариант, но ще помоля да уточним надолу в текста
пак ли да се изброява за съответните РИК-ове и ОИК-ове, район
„Младост“, Грохотно, Друмево, да се имат предвид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.
КАТЯ ИВАНОВА: Да се имат предвид, как точно да бъде
изписан текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ми беше второто
предложение, че решението ние го приехме с оглед тези избори на 6
ноември и трябва да бъде навсякъде в текста, както и горе в
„относно“ – да бъде посочено за кои се отнася.
Другото, което е по точка 1 считам, че трябва да бъде
добавена районната администрация, защото не знам дали в район
„Младост“ районната администрация на района ще е тази, която ще
предава книжата съответно на секционните избирателни комисии.
КАТЯ ИВАНОВА: Тоест, общинска, наклонена черта, район.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по това
предложение? Виждам, че се приема от залата.
Друго по точка първа. По точка първа има ли нужда да се
изброяват частичните избори?
По точка втора, моля.
КАТЯ ИВАНОВА: По точка втора, озаглавена табло през
изборното помещение, то не е едно единствено, а това е
допълнителното табло. По отношение на другите видове табла през

16
изборното помещение СИК ще ги оформя съобразно методическите
указания на СИК за страната и решенията на ЦИК. Вижте
последният абзац в „информационно табло“, то е малко по-различно,
такива табла има и в другите СИК-ове и те ще се запазят съобразно
методическите указания и решенията на ЦИК, а това табло ще бъде
малко по-голямо и ще обобщава малко повече информация,
отколкото другите информационни табла. И ако ме питате мен
разликата с методическите указания за СИК в страната е, че освен
телефона за връзка с РИК, тук се добавя и телефона за връзка с ОИК.
Това е по-различното в това табло.
И една бюлетина допълнително. За това е направено това
информационно табло, изрично е визирано, че другите видове табла
ще се оформят съобразно методическите указания за СИК и
решенията на ЦИК.
Ако има някакви предложения за друга редакция, ще ви
помоля да кажете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с решението, което е
за таблата, ние имаме само едно табло отвън, което трябва да е с
размери, които да позволяват закачването на всичките тези неща.
Ние други табла мисля, че нямаме. Имаме допълнителни табели, но
тук трябва да включим и информационния лист, който е за
референдума, не само бюлетините. Според мен е хубаво да ги
изброим, това ми е мисълта.
КАТЯ ИВАНОВА: Това значи да се преповторят
методическите указания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля господин
Андреев да си довърши изказването.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В тази връзка моят въпрос, който
поставям на обсъждане в комисията, считам, че би следвало да
променим и таблата, които са пред сградата, където се намират
избирателните секции, защото това е тази промяна с частичните
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избори в последния момент. До момента трябваше да има по две
секции. За избирателите трябва да има указание, че се гласува за
частичните и за другите от една и съща секция. В тази връзка не е ли
добре да предвидим на сградата и съответно където се намират
секциите указания, че се гласува и за частичните, заедно с
президентските и националния референдум, защото това е само за
район „Младост“. Тук, с оглед и настъпилите промени, не се знае
доколко някаква разяснителна кампания ще успеем по-сериозна да
направим, а хората просто да знаят как ще се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Това беше изказване и въпроси. Моля докладчиците по този
проект на решение да вземат отношение.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, според мен можем да допълним с
едно такова указание, но нека да има конкретен текст и ще го
вкараме към тази точка отдолу, ако приемат и другите колеги.
КАТЯ ИВАНОВА: Означава ли това, че ще се възпроизведат
и текста на методическите указания по отношение на другите
информационни табла и то със съответните размери?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте да
уточним за самото решение.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Мисля, че следва да бъде
направено, защото това е изключението от принципния случай и за
да не ги караме да търсят и в двете методически – едното за
частичните избори, които имаме приети такива за нови частични от
предходните и в методическите за СИК, тъй като трябва и двете да
ги съобразят, в тази връзка аз лично считам, че би следвало тук да
бъдат изброени изцяло, за да може те да знаят, тъй като това ще им е
пътеводното решение. Тоест, това ще бъдат допълнителните
методически, в които ние вкарваме изключенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По този повод и
госпожа Грозева, да изчерпим този повод по точка втора.
Заповядайте, госпожо Грозева.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, чета ви 6.2 от наше
решение, което сме приели № 3378 от 16 август 2016 година относно
утвърждаване на образци на табели и табла: „Пред изборното
помещение информационни табла на СИК с размери 100 на 70
съдържат: образец от бюлетина за гласуване ПВР, образец от
бюлетина за гласуване национален референдум, телефони за връзка
и подаване на сигнали РУ на МВР и дежурния прокурор и телефон
за връзка с РИК. Защо ни е друго табло, като можем да добавим към
това табло бюлетината за местни избори за кмет на район, както и да
добавим телефон за връзка с ОИК. Не виждам защо трябва да се
поставя второ табло. Така, както се записали – други видове табла
през изборните помещения, какво сте имали предвид?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Освен в това табло, за което говорим, което
на практика ще направим една добавка с информация и образеца,
казваме, че пред секцията трябва да има табло с размери 20 на 30, но
казваме табло с размери 20 на 30, на което е отбелязано как се
гласува. Казваме за още, пак наречено, табло. Затова ние казваме –
другите видове табла съобразно методическите указания. В този
смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Мисля, че се
изясни този въпрос.
Колеги? Имаше предложение последното изречени в
рубриката „Табло пред изборното помещение“ да бъдат изброени
другите видове табла така, както са изброени съобразно
методическите указания.
Колеги, режим на гласуване на това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Ерхан
Чаушев, Метин Сюлейман, Росица Матева, Метин Сюлейман,
Мартин Райков) Против - 7 (Владимир Пенев, Емануил Христов,
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Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Румен Цачев).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не се
прие това предложение.
Колеги, по точка две – общо информационно табло пред
изборното помещение други предложения?
РУМЕН АНДРЕЕВ: Двата текста стават противоречащи.
Общо информационно табло, след това пишем – други табла и
табели. Кои методически указания на СИК? СИК за РИК или СИК за
ОИК? Това не се прие и аз започвам да питам, СИК ще ми сложи
само тези неща, които пише тук. Никой няма да тръгне да сравнява
кои са методическите и каква е разликата между едните и другите.
Какво правим тогава? Къде го слагаме информационният лист за
референдума? Къде се слага, дори в решението не го пише, ние сме
длъжни да го предвидим и това го има в методическите указания.
Не, че аз искам, обаче защото едно предложение го отхвърляме
просто защото е предложено от някой затова го отхвърляме. Но в
момента дайте да видим какво им казваме на тези хора, защото това
е важното – какво им казваме. Аз ако съм член на СИК ще изпълня
само това, което вие ми казвате. И тъй като чета, че тук има други
видове табла, не знам точно от къде са тези табла и няма и да ги
сложа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
Реплики към изказването на господин Андреев.
Господин Цачев, реплика.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Може би и като предложение в тази връзка
за яснота. Тогава, колеги, отгоре да кажем, че се поставя общо
информационно табло с размери 100 на 70. Само едно е таблото с
този размер и с тези реквизити, които са вписани в него. И тогава
наистина другите табла – за информационен ли, за начина на
гласуване, с другите указания, те ще си останат.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше първа
реплика и предложение. Втора реплика и предложение.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, аз ви предлагам на това табло
да се добави и информационния лист и отдолу – другите видове
табла, не само пред изборното помещение, няма други, там има
табели, и табели се оформят съобразно Решение № 3378-ПВР/НР от
16.08.2016 година без да се изброяват тези табла, указателни табели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това
беше втора реплика към господин Андреев под формата на
предложение.
Ще ползвате ли дуплика, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева, за изказване.
РОСИЦА МАТЕЛА: Благодаря.
Колеги, аз се съгласявам с предложенията, които направиха
останалите колеги, но нека в другите видове табла наистина да
изпишем, да насочим към решенията, които са приложими, да
изпишем за кои други видове табла и табели става дума и да не ги
насочваме към методическите указания, тъй като методическите
указания за СИК – общите, приети, те няма да важат в този случай.
Ако е решено, че ще се пишат специални методически указания за
тези три районни комисии, които ще направят трите вида избори, то
е друго, но трябва да бъде изрично указано, че ще бъдат тези
методически указания. В противен случай трябва да насочваме само
към нашите решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, имаме ли друго изказване по тази точка? Не виждам.
В зала постъпиха предложения по точка втора за допълнение
в началото – размерите на това табло, за да стане ясно за кое табло
става дума и в края при други видове табла да се посочи съответното
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решение, което госпожа Грозева посочи без методически указания и
добавяне информационен лист.
Колеги, подлагам на гласуване така направените
предложения. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Метин Сюлейман, Мартин Райков, Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Румен Цачев, Катя Иванова). Против - 1 (Ивайло Ивков).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не му е
сега времето, но забравих в началото да ви кажа, че по обективни
причини отсъства госпожа Сидерова, господин Баханов и госпожа
Бойкинова.
Продължаваме с третата точка от предложения ни проект за
решение.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам предложение за нова точка,
която да бъде или 2.а или 2 или 3, в която да се посочи, че
указателните табели на входа на сградата и на всеки етаж и пред
всяка секция обозначават, че в секцията се гласува за изборите за
президент и вицепрезидент, за частичните избори и за националния
референдум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Като нова точка 2.а към настоящия момент работно, а след
това ще се преномерира.
Колеги, по това предложение? Моля режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Метин Сюлейман, Мартин Райков, Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Румен Цачев, Катя Иванова). Против - 1 (Ивайло Ивков).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете с
точка трета, госпожо Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, третата точка е относно
задължителната трета кабина в избирателната секция. С оглед това,
което вчера беше взето като решение от Централната избирателна
комисия сме отразили с колегата Цачев, че във всяко изборно
помещение задължително се поставят три броя кабини за гласуване,
оборудвани съгласно методическите указания за СИК и решенията
на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Правим
съответната промяна и тук, както на последното изречение по точка
две.
Колеги, друго по точка три?
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз така, както чета точката това
означава, че в Грохотно и Друмево ще има също по три кабини, така
ли.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да. И правилно.
РОСИЦА МАТЕВА: А сигурни ли сме, че там помещенията
позволяват при спазване на методическите указания?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Те са над 500, за да са по 9членни. Те са назначени 9-членни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Матева,
Вие зададохте риторичен въпрос. Да, така, както четем текста, така
се разбира, както правилно посочихте.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Редно е навсякъде да бъдат,
защото и в тези две места има по една секция, която обслужва
повече от 500, дори на едното от местата мисля, че са около 900
човека, което означава, че има същите основания да считаме, че ще
се създаде затруднение за избирателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, не виждам предложения за промени, напротив – за
потвърждение на текста.
Продължаваме с точка четвърта.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, вчера знаете, че не се взе
окончателно решение относно това кой и как да присъства. Имаше
различни становища на членовете на комисията. Ние сме
формулирали един текст, който е пред вас и сме отворени за
предложения за евентуални промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, само
преди да дам думата изцяло яснота, говорим вчера за работно
обсъждане и не бяха изразени различни становища, но решението го
взимаме днес.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точка четири аз предлагам
да бъде застъпници на кандидатски листи на партии и коалиции и
независими кандидати. Нали така? Те са застъпници на кандидатски
листи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Може би на
представители на партии и коалиции и независими кандидати и
застъпници на кандидатски листи.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И застъпници на кандидатски листи,
то е ясно на чии са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате
думата.
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм против този подход, защото ние
нищо не казваме с тази точка. Или да кажем нещо, или изобщо нищо
да не казваме, да я махнем. Ние казвам – спазвайте закона и нашите
решения за присъствието с тази точка, което е доста неправилна
позиция според мен на ЦИК.
Моето предложение е изобщо да я няма тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? Не
виждам други коментари, освен направените до тук.
Първо ще подложа на гласуване отпадане на точката. Ако тя
не отпадне то тогава и съответните корекции.
Колеги, режим на гласуване на точката да отпадне.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 7 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева и Цветозар Томов. Против - 8 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Емануил Христов, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Румен Цачев, Александър Андреев, Севинч Солакова).
Не постигна необходимото мнозинство това предложение.
Колеги, в такъв случай точката ще остане с редакцията, която
мисля, че приехме, която прецизира текста.
Заповядайте,
господин
Ивков.
Друго
предложение
предполагам.
ИВАЙЛО ИВКОВ: След като остана предлагам да се допълни
със следните текстове: В избирателната секция могат да присъстват
(две точки) не е добре като изказ и предлагам да започнем с
присъствието на наблюдатели. Това трябва да се промени някак си, в
смисъл да кажем точка четири: присъствие. След това да кажем, че
могат да присъстват при условията на решенията (изброяваме), като
се осигури спокойната работа на секционната комисия и участието
на избирателите и гласуване на избирателите в помещенията. В
случай, че повече лица от горепосочените категории имат право да
присъстват в помещението се допускат най-много по един
представител на една неправителствена организация, партия,
коалиция или инициативен комитет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз не мога да се съглася с
обратното изказване. Казахме да махнем точката, защото с една
дума им казваме да спазват закона и нашите решения. А сега да
направим една точка, с която да им кажем да не спазват нашите
решения и закона. Ние нямаме как да ограничим правата на
участниците в изборния процес като кажем – вие няма да ги
допускате. Това не можем да го направим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Това беше реплика.
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Втора реплика, госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля, че така или иначе имат право
по един да присъстват, така че излишно да им казваме, че трябва да
съблюдават правото да присъства по един от партия, коалиция,
инициативни комитети в съответните качества.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Дуплика,
заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: На репликата на колегата Андреев, че
едва ли не апелирам към неспазване на закона само ще му кажа, че в
една бутилка от един литър се побира точно един литър.
На репликата на колегата Матева, тоест – в стаята не могат да
влязат повече отколкото могат да влязат наблюдатели, застъпници,
искам да кажа, че за тези избори, където има и частични и местни
има възможни хипотези, просто трябва малко да се помисли и ще
сети, в които и повече от един наблюдател, регистриран от една
организация може да присъства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз мисля, че вписването на
каквито и да било ограничения по тази точка би направило нашето
решение в тази му част нищожно, като противоречащо на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Иванова.
Има ли реплики? Не виждам.
Господин Пенев, Вие искахте думата.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз бих искал да предложа редакция на
предложението на колегата Ивков и то е в това второ изречение да
бъде записано, че в случай, че една неправителствена организация
има право да осъществява наблюдение с повече от един наблюдател
в помещението да остава само един наблюдател от тази
неправителствена организация. Тоест, това ограничение да касае
само наблюдателите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Чухте, колеги,
предложението на господин Пенев – ограничение само за
наблюдателите. Имате ли коментари? Не виждам.
Колеги, в такъв случай подлагам на гласуване предложението
на господин Пенев за ограничение – само по един наблюдател от
неправителствена организация.
Първо имаше предложение на господин Ивков. Колеги, първо
ще подложа на гласуване предложението на господин Ивков. То
беше в две части – едната редакционна, която не считам, че трябва
да се подлага на гласуване, а другата част е по отношение на
присъстващите.
Моля да повторите, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз се надявам, че докладчикът си го
записа, защото аз бавно и на момента го измислях. Сега ще се
опитам да го възпроизведа по абсолютно същият начин. Важното е
по същество това, което казвам, да си запишете. След текста и след
казваме решенията да продължим с израза: така че да се осигури
спокойната работа и спокойното гласуване на секционната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е
редакционното.
ИВАЙЛО ИВКОВ: … и възпрепятстваното и спокойно
гласуване на гражданите. В случай, че в помещението имат право да
присъстват повече лица от гореизброените категории да се допуска
само по един представител от една организация, партия, коалиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е Вашето
предложение.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Това е, като то също ще се редактира. Аз
не ги казвам изцяло партия, коалиция, инициативен комитет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбрахме
смисъла.
Колеги, подлагам първо на гласуване предложението на
господин Ивков в частта относно кой присъства
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 7 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Цветозар Томов, Румен Цачев). Против - 9 Бойчо
Арнаудов, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Александър
Андреев, Севинч Солакова).
Колеги, не се прие това предложение.
Заповядайте за отрицателен вот.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, гласувах „Против“, тъй като смятам, че не следва в
наше решение да ограничаваме правото на всички лица, които имат
законово закрепено правомощие да присъстват и да наблюдават
изборния процес. Редът и организацията в секционната избирателна
комисия е в правомощията на самата секционна избирателна
комисия и на председателя й.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, сега ще подложа на гласуване предложението на
господин Пенев относно ограничение на наблюдателя, а именно по
един наблюдател от една българска неправителствена организация.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение на господин
Пенев.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Владимир Пенев,
Метин Сюлейман, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Цветозар Томов, Румен Цачев,
Мария Мусорлиева). Против - 7 (Александър Андреев Бойчо, Иванка
Грозев, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мартин Райков, Росица
Матева, Севинч Солакова).
Колеги, не се прие и това предложение.
Предложеният текст остава такъв, какъвто е с редакционните
корекции, за които благодаря на колегите.
Продължаваме с точка пет.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, вчера на работното заседание се
взе решение всяка секционна избирателна комисия да има по два
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броя печати съответно ПВР/НРМИ. Текстът, който ви предлагаме
виждате, че е маркиран в червено, тъй като се оказа, че тези печати
трябва да притежават определени характеристики. Това, което сме
ви предложили е заимстван текст от решението на ЦИК, касаещо
печатите и въпреки всичко в него трябва да се направят някои
допълнения по отношение на формиране на петцифрения номер,
който съдържа уникалния за района номер, който аз лично не го
знам. Останалият текст, който е извън изписаното в червен цвят е
това, което се разбрахме вчера на работното заседание.
Колеги, използвали сме Решение № 3467 ПВР от 10
септември 2016 година какво трябва да съдържат печатите на
районните избирателни комисии, дали са кръгли, правоъгълни
съответно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само за въпрос, уважаема госпожо
Иванова. Вие предлагате, както е според решението, да има
фактически два печата еднакви, но с номерацията на съответната
районна избирателна комисия. Разбрах, за уточнение, за протокола.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на
посоченото решение, което е за ПВР искам да уточня, че проектът на
решение, текстът в червено не съответства на това решение като
номерация, защото печатите на секционните избирателни комисии
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент съдържат
като първи две позиции номера на района съгласно указа на
президента от 2014 година. А тук се представя проект, в който се
предлага да е уникален за района или изборният район – петцифрен
номер, който съдържа номера на района или изборния район. В този
смисъл ние за частичните избори имаме район изборен,
административният район. В София административният номер,
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примерно за „Младост“ го знаем, че е 15, но административният
район като кмет на кметство съдържа повече позиции, защото в
случая става дума за кметство и има код по ЕКАТТЕ. Няма изобщо
уточнение в проекта към кое да се насочим. Това са варианти за
размисъл, но не и предложение, което може да бъде подложено на
гласуване в случая. Или приемаме номерацията от решението, което
колегата Иванова посочи като решение за определяне на
реквизитите в частта относно номерацията, или приемаме, че ние
определяме реквизита само в частта текст, съответстващ на
абревиатура, подсказваща вида на изборите, а номерацията си остава
същата, или в работен порядък предлагам да го обмислим малко повнимателно с оглед необходимите позиции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, предлагам ви в надписа на печата да добавим
сигнатурата да бъде не МИ, а ЧМИ и номерът да бъда номерът на
района, като пример давам за „Младост“ да бъде 23, след което
последните три цифри, тъй като се предлага да бъде петцифрен
номерът, следващите три позиции и за трите района, в които ще има
частични избори да започват от 501.
РОСИЦА МАТЕВА: Правя си корекция - да бъде от 701,
последните три цифри на печата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, съгласни
ли сме?
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: За мен от този текст не става ясно
подвижните секционни избирателни комисии и те ли ще имат по два
печата? Според мен не е необходимо те да имат по два броя печати.
Мисля, че подвижните секционни избирателни комисии не им
трябват два броя печати и това трябва да се отбележи от една страна.
От друга страна считам, че номерът, който се изписва на печата на
секционната избирателна комисии не трябва да се различава от
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номера на секционния протокол, а ние взехме решение, че
секционният протокол ще започва в „Младост“ примерно с 22 за
частичните избори, а с 23 за президентските и референдума.
Не правя конкретно предложение, просто разсъждавам на
глас по текста. Може би да съм пропуснал нещо, което сме
обсъждали вчера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, мисля, че има предложение относно начина на
номерацията, така че аз сега ще го подложа на гласуване.
РОСИЦА МАТЕВА: Да си коригирам, от 701 предлагам
последно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: След всички предложения обобщавайки
ги се обединяваме около следния текст: Печатът на секционните
избирателни комисии е правоъгълен. На отделни редове отгоре
надолу се изписват надписи СИК, избори, ПВР/НР/ЧМИ 2016 и
уникален за района петцифрен номер, който съдържа номера на
района – първите две цифри, съгласно Решение № 3467-ПВР от 10
септември 2016 година на ЦИК и от 701 започват другите три цифри
от този петцифрен код. За район „Младост“ е 23701.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Румен Цачев, Александър
Андреев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Таня Цанева).
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Трябва изрично да бъде
посочено, че всяка СИК в административен район „Младост“, а не в
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район 23, в Грохотно и Друмево и има по два печата. Изведено е, но
е хубаво да бъде посочено изрично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме с
точка пета.
Заповядайте госпожо Матева.
РАСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам за кръглите печати на
подвижните секционни избирателни комисии да възпроизведем
същите текстове, като текст и номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други
предложения има ли? Възражения има ли? Няма.
Приема се. Продължаваме.
По точка пета имате ли въпроси?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В частта, която следва при
откриване на изборния ден двата печата на всяка СИК се нараняват
поотделно, няма по еднакъв, то е по уникален начин и се съставят по
три протокола. Тук трябва да посочим, защото дефакто стават шест.
Тук е въпросът дали ще правим шест отделни протокола или върху
протокола, който е, да променим като решение тук да има от два
печата. Не знам как ще ги разграничат кой, къде го е сложил. Да не
би да объркат и да сложат…
Въпросът е да пишем отстрани първи печат и Румен Цачев
мисля, че няма проблем да промени книгата. В тази книга, която
имаме приета, да я приложим тук за маркирането на печатите и да
сложим още три квадратчета – първи печат отгоре, втори печат
отдолу и в три екземпляра да бъде ПВР/НР/ЧМИ.
Няма да я променяме, ще я приемем с това решение.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам приложението да не
бъде 81, а то да ни служи за основа и да приемем, че за маркирането
с това решение се съставя протокол – приложение към настоящото
решение. Ако има още приложения ще бъде номер едно, в което
обаче като приложение да направим това, което предложи колегата
Андреев, а именно места за шест печата. Да не пишем 81.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
приемаме ли, че ще бъде един протокол, върху който ще се
отпечатват маркираните наранени и два печата? Приемаме.
Продължаваме със следващ текст.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Две неща са. Едното е, ако има един
протокол дали да се приеме предложението на Александър. Второто
е на госпожа Солакова, което е по-различно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Постави се под
въпрос, че има няколко варианта, аз подлагам на гласуване
предложението – да бъде в приложение. Подлагам на гласуване дали
ще има такова приложение към решението. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Румен Цачев, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева). Против
– 3 (Иванка Грозева, Камелия Нейкова и Севинч Солакова).
Колеги, прие се това предложение.
Продължаваме с точка шеста.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, текстът по точка шеста касае
жалби и сигнали в изборния ден. Тук бих искала само да ви кажа, че
имаме едно предложение за допълнение, което нанесох след като
вече беше качено решението по отношение на втория абзац – там,
където е записано, че ОИК разглежда всички жалби и сигнали,
свързани с нарушение на правилата за произвеждане на частични
избори за кметове и че начинът на вземане на решенията и
обявяването им е съгласно Решение № 1910 МИ/НР от 4 септември
да се добави и Решение № 3526 от 16 септември 2016 година на
ЦИК, тъй като то касае начина на вземане на решения от РИК, ОИК
и ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги?
КАТЯ ИВАНОВА: Записали сме, защото е възможно, както
да има препращане от РИК към ОИК, така и от ОИК към РИК.
Въпросът е за двете комисии за препращане.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Предлагам да добавим – и на
съответния компетентен орган.
КАТЯ ИВАНОВА: Да направим едно допълнение тук и ще
стане – незабавно изпращане от компетентната комисия или на друг
компетентен орган.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам в предпоследния
абзац на точка шест – отказът на СИК да извърши дописване на
избирател в избирателния списък и да го допусне до гласуване,
когато същият не фигурира в избирателните списъци и в списъка на
заличените лица, но има право да гласува в съответния вид избор и
националния референдум. Да се добави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Мисля, че няма
тук спор.
Колеги, има предложение дали да се допълни с друг
компетентен орган. Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Румен Цачев, Александър Андреев, Иванка
Грозева, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева).Против – 1 (Ивайло Ивков).
Заповядайте за отрицателен вот.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Гласувах „Против“ и считам, че не
трябваше да приемаме това допълнение, тъй като то е ясно от
решенията, които цитираме в по-горните абзаци, а това решение е
специфично и урежда само това коя от РИК или ОИК са
компетентни. По този начин така прието с това допълнение ние
направихме така, че РИК ще могат жалби от компетентността на
ОИК да ги препращат, без да ги препратят на ОИК, на други органи,
които те считат, че са компетентни по вида избори, който не е по
тяхната юрисдикция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, имаме ли още коментари по точка шеста?
Предложения? Няма.
Продължаваме с точка седем.
КАТЯ ИВАНОВА: Точка седем отново касае част от
въпросите, които вчера обсъждахме на работно заседание и се
отнася до поредността на броене на бюлетините. Предлагам ви един
текст, който предвижда поредността на преброяване на бюлетините
да се извърши в следната последователност – избори за президент и
вицепрезидент, национален референдум, частични местни избори. В
случаите, когато се установи, че бюлетина от определен вид избор за
национален референдум се намира в кутията за друг вид гласуване
бюлетината се приобщава към бюлетините за съответния вид избор
национален референдум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Така написан текстът би могъл да
създаде проблем, че се отварят трите кутии, започва да се брои и се
смесват нещата.
Първо се пристъпва към броенето на изборите за президент и
вицепрезидент, съставя се чернова, след което се отваря кутията за
националния референдум и за частичните избори, но не се тръгва
към броене. Вижда се дали има за изборите, след което черновата се
приключва, попълва се беловата и след това се минава на другото –
така, както е поредността съгласно методическите указания. След
което на националния референдум по същия начин, приключва се
националният референдум, след което на частичните избори,
приключва се и частичните избори. Попълва се първо беловата за
изборите за президент и вицепрезидент, след което за националния
референдум. При положение, че няма бюлетини, в първата кутия
вече ще е ясно, във втората и след което вече се попълва трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз мисля, че текстът, предложен от
колегата Иванова е много добър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други изказващи се? Не виждам. Чухте
предложението за допълнения от господин Андреев. Ще го подложа
на гласуване. Режим на гласуване
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 9 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Румен Цачев, Александър Андреев, Иванка
Грозева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Таня
Цанева). Против – 5 (Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Иванка
Грозева, Катя Иванова и Мария Мусорлиева).
Не се подкрепи това предложение.
Продължаваме с точка осем.
Колеги, упълномощавам за малко госпожа Мусорлиева да
води заседанието.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колега
Иванова, Вие считате ли, че нещо трябва да се допълни или?
КАТЯ ИВАНОВА: Аз отново ще повторя, че така, както аз
схванах идеята на този проект за решение то е да се уредят
изключенията. А по отношение на всичко общо – да важат общите
правила, тоест – методическите указания за СИК-овете за страната.
В противен случай, ако това не се възприеме, аз лично нямам
никакъв проблем да включим в това решение и изготвянето на
чернови на протоколите и как става поредността.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, нямаме
методически указания, които да са за ПВР/НР/МИ. Ако някой мисли,
че има такива методически указания, нека да ми каже къде се
намират, за да видим там как е уредено. Ние имаме методически
указания, които са за местни избори, заедно с национален
референдум, след това имаме приети, които бяха докладвани от
колегата Сидерова – ОИК първа и втора част за нови частични и за
СИК – нови и частични избори. Имаме отделно методически
указания. Кажете ми кои методически указания ще се следват по
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отношение на реда за броене? Кои двете? В коя поредност? Първо
ще четем едните и след това другите, по 60 страници. Сто и двадесет
страници, ако имат време да ги прочетат в изборния ден, освен това
и да преброят и да занесат книжата, съжалявам, колеги.
ЗАМ.-ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Секционните
избирателни комисии не могат да минат без изчитане на общите
методически указания. Аз категорично не мисля, че не могат да не
ги прочетат.
Колега Иванова, моля с някои от колегите да допълните в
краткост.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз казах, че нямам никакви притеснения
да допълня. Въпросът е да знам с какво точно да допълня.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Заповядайте, колега Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председателстващ, изобщо не
съм съгласна, че колегата докладчик трябва да се нагърбва да
допълва с нещо текст, който ни е предложен, по който имаше
предложение, което комисията не прие. Или ще се направят тук
предложения, които да се гласуват, няма защо от докладчика да се
очаква нещо да предлага допълнително, което няма да влиза в зала и
няма да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
предлагам да допълним с изречение отдолу, че за начина на броене и
изписване на данните в протоколите се прилага Решение № …, с
което сме приели методическите указания за СИК, за ПВР и НР.
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, преди малко
колегата Андреев, спомена, но Вие бяхте навън, и попита кои
методически указания – тези, които са приети за СИК, които ще
произведат избори за президент и вицепрезидент и национален
референдум или тези, които са приети за СИК, които ще произведат
частични местни избори само.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, аз казах
решението за президент и вицепрезидент и национален референдум.
Това е моето предложение.
РОСИЦА МАТЕВА: Там не пише какво се прави с
отчитането на резултата в частични местни избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за
допълнение.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Броенето на бюлетините,
отчитането на резултатите и попълването на протоколите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Тогава след тези
методически ще посочим и другите, ако се възприеме това
допълнение от комисията.
Колеги, нека да опитаме с всички допълнения да гласуваме.
Ако не след това ще подлагам поотделно. С всички тези допълнения
подлагам на гласуване последен нов текст в точка седем. Режим на
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: За – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Румен Цачев, Александър
Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Таня Цанева). Против – 3 (Ивайло Ивков, Росица Матева,
Цветозар Томов).
Колеги, по точка седем други? Не виждам.
Преминаваме към точка осем.
КАТЯ ИВАНОВА: В точка осем ви предлагаме текста
относно опаковането и предаването на изборните книжа и
материали. В частност засягаме въпроса за цвета и надписите на
чувалите, в които се опаковат изборните книжа и материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз искам да питам
докладчиците кое налага да имаме отделно решение относно реда за
опаковане на книжата в тези секционни комисии?
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, другият вариант е да запишем
новото Решение № 3796 и Решение № 2662. Да ги запишем и двете и
те вече ще преценят там, ще се оправят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам малко по-различно
мнение. Мисля, че трябва да разпишем реда, той ще е по Решение №
3796, но имаме два въпроса, които стоят. Първото, което е, имаме
два плика с два печата. Къде отиват те, към кое се прилагат? Към
ПВР пликовете – първи и втори или към някой друг плик?
Второто, което е, по отношение на Решение № 2662 имаме
три плика и различно опаковане. Значи стават два плюс два плюс
три, колко плика трябва да носим. В тази връзка според мен или тук
трябва да го разпишем и това да е решение, в което да се определи
въз основа на реда, който е по Решение № 3796 – решението за
опаковане за президентски и национален референдум и този ред да
бъде и по отношение на ЧМИ по същият начин. В чувала се слага
всичко по същия начин, както е според него и вместо да бъде по
Решение № 2662 с три плика за ЧМИ, да бъдат два плика за ЧМИ,
които са и да уредим въпроса с печатите – къде ще ги слагаме тези
печати.
Какъв е проблемът в това решение да се разпише реда вместо
да има ново решение, което да е различно? Защо тук не вкараме тези
текстове, които са по отношение на опаковането? Може да се пише,
че имаме текстовете, които са за ПВР и НР, може да се пише, че се
прилага Решение № 3796 ПВР/НР, защото там са уредени. Може да
се пише, че тук се прилага по отношение какво се слага – да бъдат
два плика за ЧМИ, които да са заедно с всичко останало в торбата.
Остава едно единствено изключение къде отиват печатите. Печатите
така или иначе отиват отстрани, въпросът е дали ще трябва да ги
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носят със себе си и в ОИК и след това в РИК или отиват само в РИК
тези печати, след което си ги носят за връщане.
Съгласих се, добре, значи няма кой знае какво да се добави,
но мисля, че няма смисъл от ново решение, което ние да правим
отделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Тоест,
предлагате тук да се изпише единствено по отношение на печата.
Колеги, има предложение какво да се допълни в тази точка.
Предложението на докладчиците е да се уреди с отделно решение. В
момента в зала постъпи предложение да се посочи решението
относно опаковането, което е по отношение президент и
вицепрезидент и национален референдум, като тук с няколко
изречения бъдат уредени изключенията, свързани с печата за ЧМИ и
какво се случва с втория печат и какво се случва с протоколите.
Колеги, режим на гласуване на това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Румен Цачев, Александър
Андреев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов). Против – 2 (Мария
Мусорлиева, Владимир Пенев).
Благодаря, прие се.
За отрицателен вот, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Гласувах „Против“ не защото съм
против, а защото не ми стана ясно до край какво точно гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
продължаваме с точка девет.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, точка девет касае коментарите ни
относно начина, по който СИК ще предава изборните книжа и
материали в РИК и ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли
коментари, предложения по тази точка? Не виждам предложения.
Можем ли да преминем към гласуване на цялото решение?
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Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз предлагам в точка девет да запишем,
че редът, по който ще се предават книжата и материалите се
определя съвместно от ОИК и РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Иванка
Грозева, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Емануил Христов, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Таня Цанева). Против – 2 (Румен Цачев, Ивайло Ивков).
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение, ведно с корекциите, направени в зала, включително и
приложението. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Иванка
Грозева, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Емануил Христов, Катя Иванова, Румен Цачев Метин Сюлейман,
Таня Цанева). Против – 2 (Росица Матева, Ивайло Ивков).
Колеги, това е решение № 3898 ПВР/НР/МИ.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви предлагам с писмо до
столична община да изпратим решението, което току-що приехме, с
което да бъдат снабдени секционните избирателни комисии, които
ще спазват правилата в това решение, както и в писмото да обърнем
внимание, че трябва да бъдат снабдени с методическите указания за
местни избори тези секционни избирателни комисии, където ще се
произвеждат избори за президент и вицепрезидент, национален
референдум и частични избори за кмет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Да, да изпратим и на другите две
общини, в които ще се произвеждат избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.
Колеги, режим на гласуване за изпращане на това писмо до
трите общини.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Иванка
Грозева, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Емануил Христов, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Таня Цанева, Румен Цачев). Против – 1 (Ивайло Ивков).
Колеги, с това изчерпахме и тази точка от дневния ред.
Продължаваме със следваща точка 5.
Точка 5. Предложение за преразглеждане на Решение №
3827-ПВР/НР от 21.10.2016 г.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, входящият номер е НР-12-25 от
27.10.2016 година, аз го докладвах за запознаване предложението,
което е получено в ЦИК. Това е приложение, чийто входящ номер
казах, с което се прави предложение за преразглеждане на наше
Решение № 3827 от 21.10.2016 година, което решение е във връзка с
изключване на камерите и заснемащите устройства в изборни ден.
Колеги, ние доста обстойно обсъдихме и във вариант
изключване и без изключване. Мисля, че няма нужда да
преповтаряме. Това предложение, което се прави за включване на
камерите е да бъдат включени във всички секции камерите. Ние сме
го обсъждали доста подробно и сме приели решение, което си е
влязло в сила. Сега се прави предложение за преразглеждане в
обратен смисъл.
Докладвах го за запознаване. Ако има становища по
предложението, всеки може да каже.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
публикувано е на 27.10.2016 година, в папката на господин Цачев е с
№ НР-12-25 П.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Гледайки точката в дневния ред останах
с убеждението, че докладчикът предлага промяна в решението. Това
искам да уточня. Всъщност Вие докладвате в момента
предложението на инициативния комитет за промяна на Вашето
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за
запознаване.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нормално е, когато правим един
доклад все пак да чуем и становището на докладчик. Аз не чух
становище, а той ни докладва нещо, което е постъпило. Той как го
докладва – тоест, има предложение да не се променя нашето
решение и да остане за сведение или има предложение да бъде
преразгледано и поставен някакъв въпрос, който да го обсъдим.
Какво е реално предложението на докладчика във връзка с този
доклад, аз това не можах да разбера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Нашето решение го обсъждахме, пак ще
повторя, доста подробно преди да го приемем. Прието е с
необходимото мнозинство. Аз докладвам в момента едно
предложение срещу влязло в сила решение за преразглеждане на
решението. Да, ние го преразглеждане. Иначе имаме влязло в сила
решение, взето с необходимото мнозинство и аз лично съм гласувал
„За“ проекта на решение, който е приет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с постъпилото
предложение аз правя предложение да преразгледаме нашето
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Решение № 3827, срещу което аз гласувах „Против“. Считам, че
камерите не трябва да бъдат изключени, те трябва да останат
включени там, където има такива в изборните помещения. Разбира
се те не бива да обхващат територията на кабините за гласуване, за
да може да се гарантира тайната на вота.
Също така искам да припомня, може би изборите, които бяха
произведени през 2011 година, в страната имаше случаи, където
точно тези камери бяха заснели случаи, в които имаше подмяна на
бюлетини за гласуване и имаше образувани производства в тази
връзка. Лично аз смятам, че Централната избирателна комисия не
трябва да взема решения, с които създаваме впечатление, че едва ли
не може да се допускат такива нарушения на изборния процес.
Затова аз правя предложение да се преразгледа Решение № 3827 в
смисъла, в който ви казах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други?
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз правя противното предложение,
защото за мен по принцип включването на камерите води не до
показност на процеса, а по-скоро създава впечатление в
избирателите гласоподаватели в следене на техните действия
независимо, че няма камера, която не гледа точно в стаичката за
гласуване. Но не всеки човек знае къде, как, откъде го гледа. Знаете,
че камерите не са така, както камерата на телевизията насреща, ами
те са така сложени, че човек не знае какво се вижда.
Освен това принципът, че някой от училището ще решава да
изключва камерите, така както ги изключва, така може и да ги
включи, ако има такъв вариант. Така че аз лично смятам, че това
нещо не бива да се допуска.
Не знам какви са причините, които подкрепят подобно
предложение и за мен изобщо не е причина това, че някакви си
камери някъде и то незаконно, защото никога е нямало законно
разрешаване там да има камери били показали някаква подмяна на
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документи и т.н. Ако това е начин за следене на хората кой след кого
влиза, как влиза и т.н., да се води някакъв архив на това честно
казано аз самият бих се замислил дали ще трябва да гласувам,
особено при задължителното гласуване. Така че предлагам да не се
преразглежда решението. Достатъчно хора бяхме, когато взехме това
решение, обсъждахме го надълго и нашироко и това, че някакъв
гражданин избирател, който явно е изпуснал срока за обжалване
именно затова пише това дълго предложение, иначе той и друг се и
занимавал с Централната избирателна комисия, да изпълняваме
неговото желание в случая мисля, че най-малко в този момент, в
който имаме толкова много работа, събираме се събота и неделя,
нямаме почивен ден, пък да се занимаваме с такива въпроси, които
вече детайлно са били разглеждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Матева, след това госпожа Нейкова и след това
господин Ивков.
Това беше отделно изказване.
Заповядайте за реплика.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моята реплика към колегата
Христов е, че не считам, че камерите са незаконни, както той се
изрази Камерите в училищата са законно поставени и те не са
поставени с цел да се следят избирателите, както казахте, колега
Христов. Моето предложение ви казах с какво се аргументирах.
Случаят преди години беше, ако не се лъжа в Бохот и в тази връзка
считам, че Централната избирателна комисия не бива да приема
решения, с които може да се допусне извършване на нарушение на
изборния процес. Естествено кабината за гласуване не трябва да
влиза в обхвата на камерата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Това беше първа реплика.
Заповядайте за втора реплика към господин Христов.
МАРИЯ МУРОРЛИЕВА: Моята реплика към господин
Христов е в негова подкрепя, а именно, че при толкова застъпници,
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наблюдатели, които са в това помещение за мен е минимализиран
въпроса за каквато и да било некоректност от страна на секционните
избирателни комисии, а камерите биха допринесли повече,
фактически никой не знае на къде гледа камерата и какво обхваща.
Тоест, доста по-големи са минусите според мен при включени
камери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека господин
Христов ползва дуплика, ако желае.
Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Грешно сте ме разбрали, госпожо
Нейкова. Аз казах, не че камерите са незаконни, а са били незаконно
включени. Никога ЦИК не е вземала решение да бъдат включени
камерите. Така че ако някой някъде ги е включил незаконно и после
разпространява това нещо, извинете ме това е като се
разпространява по „Биволь“ и т.н. – кой, какво си говорил, кой го
записал и т.н. Мисля, че ЦИК не трябва да се намесва в такива
сценарий.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте по
процедура.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, смятам, че колегата Нейкова
направи предложение да разглеждаме проект за изменение на
решението. Колегата Христов направи обратно предложение. Мисля,
че може би най-напред трябва да го подложим на гласуване, защо аз
също ще подкрепя предложението на колегата Нейкова за
преразглеждане, тъй като тогава, когато приехме това решение
гласувах „Против“. Смятам, че един от основните принципи на
изборния процес е прозрачност на процеса на гласуване и
обстоятелството, че следва да се запазва тайната на вота в кабините
за гласуване не означава задължително, че трябва да бъдат
изключени всички заснемащи устройства в останалите помещения.
В крайна сметка ни самите сме заради прозрачността на изборния
процес поставени в ситуация да работим непрекъснато наблюдавани
от камери.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, правилно.
РОСИЦА МАТЕВА: Обратна процедура е на процедурата на
колегата Нейкова да гласуваме да разглеждаме проект за изменение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз ще
обясня после процедурата.
Господин Ивков, по процедура.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председател, без да влизам в
каквито и да е детайли имаме предложение да разгледаме промяна,
както по доклада на колегата Цачев от трето външно лице, така и от
госпожа Нейкова. Моля да се подложи на гласуване по принцип
дали да преразглеждаме решението и след това да ни дадете думата
да изкажем аргументи по същество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Аз приемам тези предложения като първо подлагам на
гласуване преразглеждане на решението и след това дебати. Ще го
подложа на гласуване, но преди това ми позволете да обясня защо
позволих до този момент да се говори. Защото, както стана ясно
господин Цачев докладва предложение, постъпило от субект за
преразглеждане на решението и ние следваше да обсъдим това
предложение, което е постъпило в ЦИК с краен ефект –
преразглеждане или не в някакъв смисъл. Затова дадох възможност
първо да се чуе дебата. В случая обаче Вие предлагате прекратяване
на дебата и произнасяне по това ще преразглеждаме или няма да
преразглеждаме решението.
Колеги, прекратяване на дебата.
Заповядайте, само по процедура.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само по процедура, но смятам, че
така предложената от Вас процедура не е коректна. Считам, че в
Централната избирателна комисия практиката до сега е, че може да
преразгледаме едва ли не всяко наше решение стига да има проект
на решение. Аз така считам, какво да преразглеждаме? Какво да
преразглеждаме като реално няма проект?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Да, това е по процедура за прекратяване разискванията и
отлагане на разглеждането до момента, в който има проект?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не правя никаква процедура, Вие
преценявате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре.
Благодаря. По процедура?
Колеги, все още сме в процедура, но бих искала да припомня
на комисията, че сме приемали доста решения без преди това да има
внесен проект.
Заповядайте по процедура.
МАРИЯ МУРОРЛИЕВА: Първо, че се съгласявам с това да се
отложи докато се изготви проект, да го обмислим. Трябва да има,
ако приемем такова предложение, задължение някой да проследи
най-малкото накъде гледат камерите. Само това, което е доста
трудна задача. Кой да го направи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
предложението е по процедура.
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, процедурата ни днес, защото
очевидно според докладчика и според деня са различни
процедурите, процедурата е, че от вчера имаме внесена точка с
докладчик колегата Цачев – изменение на решение. Оказа се при
доклада на колегата Цачев, че нямаме проект за изменение, а само се
докладва предложение от трето лице. А колегата Нейкова направи
конкретно предложение от нейно име.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Което сега ще
подложа на гласуване.
Колеги, подлагам на гласуване преразглеждане на Решение
№ 2827.
Подлагам на гласуване предложението за преразглеждане на
Решение № 3827 ПВ/НР.
Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 7 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева). Против – 8 (Ивайло
Ивков, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Румен Цачев).
Колеги, не се прие това предложение.
Вие имате отрицателен вот, заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, гласувах „Против“, защото не
мога да си отговоря на въпроса на кое точно основание по чл. 99 от
АПК ще отменим или изменим или преразгледаме влязло в сила
решение на ЦИК?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред.
Точка 5.а. Проект на решение за образуване на избирателни
секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други
специализирани институции за предоставяне на социални услуги.
Заповядайте, господин Цачев, дадох ви думата преди малко.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папката с
моите инициали има проект на решение за определяне на условията
и реда за образуване на избирателни секции и съставяне на
избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и
други специализирани институции, както и в местата за лишаване от
свобода и задържане при произвеждане на изборите и националния
референдум на 6 ноември 2016 година.
В това решение съм обхванал и евентуално секции, които се
образуват на такива места и при произвеждане на частичните местни
избори, които ще има на 6 ноември.
В първа точка на решението се оказва, че тези секции се
образуват от ръководителите на лечебните заведения и другите
институции в срок не по-късно от 48 часа преди изборния ден, като
става дума за общи избирателни секции за всички видове гласувания
в изборния ден.
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Във втора точка от решението указваме, че секциите се
образуват при наличие на не по-малко от десет избиратели и са
посочени изискванията, на които те трябва да отговарят, за да бъдат
образувани избирателните секции и впоследствие включени в
съответните избирателни списъци, като изискванията са за изборите
за президент и вицепрезидент да имат постоянен адрес на
територията на страната. В националния референдум да имат
постоянен адрес към 8 август 2016 година и за частичните местни
избори да отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1, включително и
да имат постоянен или настоящ адрес на територията на населеното
място, на което се намира съответното заведение, дом, институция
към дата не по-късно от шест месеца преди изборния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
До тук, колеги, се запознахме с доклада.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам да отложим проекта,
за да можем да се запознаем и след което вече да го разглеждаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
процедурно предложение за запознаване.

Стенограф:
Красимира Николова
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 430 – продължение
(30 октомври 2016 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам
на гласуване така направеното предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Ивилина Алексиева, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 6 (Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, въпреки
всичко аз ще помоля за прегласуване и ще ви кажа какви са ми
мотивите. Обикновено когато член на Централната избирателна
комисия поради определени причини не е съумял да се запознае и
без да се конкретизира за отлагане за утре или за друга дата,
обикновено, колеги, приемаме това и затова аз моля да се отложи.
Режим на прегласуване.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз предлагам една почивка, за да се
запознаят колегите. Петнадесет или двадесет минути смятам, че са
достатъчни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е
възможна процедура. Аз давам почивки.
Давам почивка 15 минути, колеги.
(Почивка)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата
сме 14 членове на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум. Продължаваме днешното заседание.
Колеги, на точка 5а сме – проект на решение за образуване на
избирателни секции в лечебни заведения.
5а. Проект на решение за образуване на избирателни
секции в лечебни заведения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля
докладчикът да продължи. Бяхме стигнали до точки 1 и 2. Моля да
се концентрирате върху тях.
РЕПЛИКА: Колеги, спряхме на точка 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева –
по точка 1.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам в т. 1 да запишем,
че това решение е относимо при провеждане на избори за президент
и вицепрезидент на републиката и национален референдум, както и
частични местни избори в кметство Грохотно, кметство Друмево и
район „Младост“ на Столична община конкретно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Допълвам Ви:
Кметството в съответната община.
Господин Цачев, възразявате ли?
РУМЕН ЦАЧЕВ: Не, не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не възразява
докладчикът.
Друг член на ЦИК да има нещо против? Не виждам.
Колеги, по точка 1 имаме ли други предложения? Това се
възприе.
Не виждам.
Преминаваме към точка 2
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Заповядайте, господин Цачев. Искахте да кажете нещо по
точка 2.
РУМЕН ЦАЧЕВ: По точка 2, колеги, искам да добавя в
третото тире, отнасящо се за частичните местни избори, по
отношение на адреса - постоянен или настоящ адрес, населеното
място, трябва да се добави след това: „съответно – с наклонена черта
– административен район на територията, на която се намира
лечебното заведение, по отношение на изискването избирателите да
бъдат включени в избирателния списък, а преди това да бъде
образувана избирателната секция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, възражения срещу това допълнение? То е в т. 2, трето
тире.
Заповядайте госпожо Матева.
Да попитам само: мисля, че това предложение се възприема.
Продължете в другата част на точката, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: По третото тире предлагам датата не покъсно шест месеца от предизборния ден да я посочим конкретно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.
РОСИЦА МАТЕВА: От хронограмата ще погледнем – мисля,
че е 6 май, но все пак в хронограмата следва да сме я записали. За
уседналостта е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете,
госпожо Матева. Мисля, че се възприе от комисията да се посочи
конкретната дата.
РОСИЦА МАТЕВА: 5 май.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължете.
РОСИЦА МАТЕВА: Да, 5 май е по хронограмата.
Другите ми предложения са: Накрая на всяко едно от трите
тирета по т. 2 да отпадне възможността „и“, защото в противен
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случай ако се прилага кумулативно и по трите тирета, би следвало
избирателят да отговаря на изискванията да има избирателни права
и в трите вида избори, да бъде само „или“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, мисля, че и това предложение се приема консенсусно.
Има ли други предложения?
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Така, както са написани тиретата,
по-точно, и трите тирета – за упражняване на избирателното право,
за изборите за президент и вицепрезидент на републиката - чл. 307
не се връзва. Или трябва да изпишем какво гласи, или по чл. 307,
въпреки че, според мен, както беше посочени и при други решения,
е по-добре да опишем н какви точно права, точно на какви условия
трябва да отговарят, за да упражнят избирателното право.
Така, както е посочено, първото, което е, не звучи. Трябва да е
„по еди-кой си член“ и съответно все пак трябва да знаят членовете,
а това са в голямата си част медицински лица, които са
ръководителите на лечебни заведения, основно за тях или на
специализирани институции, с оглед на което предлагам да бъде
допълнено.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Аз умишлено не съм написал всичките
изисквания към гражданите за да имат право да гласуват, а съм
направил препратка с допълнението по отношение на адреса, за да
не се утежнява допълнително редакцията в самото решение. Няма
пречка всеки да си погледне и да види чл. 307, който от своя страна
препраща към чл. 42 от Конституцията. Но мисля, че не бива да
прилагаме пряко Конституцията. Там си има препратка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Разбирам
предложението на господин Андреев и становището на господин
Цачев.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля, че не се разбра предложението
на колегата Андреев. Ако прочетете внимателно, примерно, първото
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тире, а то касае всички останали, отгоре точката „избирателните
секции се образуват при наличието на не по –малко от 10 избиратели
гласоподаватели, отговарящи на следните изисквания за
упражняване на избирателното право: за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката чл. 307 от ИК.“ Какво чл. 307?
Трябва да има тиренце, трябва да има свързващ текст. Или „по чл.
307“.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По чл. 42 от Конституцията няма
изискване за гласуването в изборите за президент и вицепрезидент
по постоянен адрес. Има за национален референдум.
Първото, което е, за президент, това трябва да бъде променено
и аз затова ви казвам, че е най-добре да изпишем какви точно трябва
да са изискванията и условията. защото в противен случай ние
казваме нещо, което не е коректно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, на т. 2
сме.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз възприемам предложението в т. 2
преди тиретата след „гласоподаватели“ да изпишем общите
изисквания: „български граждани, ненавършили 18 години, не
изтърпяващи наказания“, тоест при това положение ще отпаднат
препратките към чл. 307, 396 по отношение на първото тире. Нали
целта е да бъде както трябва?
Що се касае за постоянния адрес в първото тире, имам
предвид това, че няма да правим разграничение дали адресът на
избирателя е на територията на населеното място, където се намира
лечебното заведение, предвид мажоритарния характер на изборите и
избор за президент и вицепрезидент, а не избор за народни
представители, където адресът на избирателя наистина има значение
спрямо това, в кой изборен район той ще гласува.
От тази гледна точка е текстът. Ясно е, че избирателите имат
постоянен адрес, българските граждани на територията на страната,
но от тази гледна точка да не се прави тълкуване, че адресът му
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трябва да е на територията на лечебното заведение в населеното
място, където той се намира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре.
Колеги, възприемате ли такъв тип редакция?
Колеги, преминаваме към точка 3.
РУМЕН ЦАЧЕВ: По-нататък колегата Цанева е разбрала това,
което съм записал в т. 3, но може би по отношение на редакцията.
Има се предвид, че избирателната секция е една и се създава,
независимо от това дали имат повече от 10 избиратели, за един, за
двата или за трите вида гласувания – създава се такава секция. В
този смисъл е редакцията, която е предложена. Ако не е ясна, може
да предложим по-добра редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение е т. 3 въобще
да отпадне, защото в т. 2 ние сме казали, че избирателните секции се
образуват при наличието на не по-малко избиратели „и“, тоест, „или,
или, или“, след което т. 3 се бие с т. 2. Затова т. 3 въобще да отпадне,
тъй като няма смисъл тя да съществува при положение, че в т. 2 вече
сме казали, че ако има 10, които отговарят на едно от трите
изисквания, така или иначе се отваря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, отпада т.
2. Съгласихме се. Заради точка 2, точка 3 отпада.
Заповядайте за точка 4.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в т. 4 в частта „Има повече от
10 избиратели“ ви предлагам да бъде изписано: „има не по-малко от
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10 избирателя“, защото ако са точно 10, също трябва да се приложи.
Така изписано означава, че трябва да са 11 най-малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Мисля, че това
предложение се прие.
Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз съм съгласна с това, което предложи
колегата Нейкова, но ми се струва, че продължението на точката „с
право да гласуват в повече от един избор“ въвежда хипотезата, че
освен че е референдумът, и по-нататък: „се образува обща
избирателна секция“. Ако има 10, които имат право да гласуват,
примерно, само в един, то тогава пак трябва да се образува. Някак си
ми се струва, че трябва да о прецизираме.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Точно в т. 3 трябва да се предложи да
отпадне. Имам това предвид – че ако имаш 10 избиратели,
независимо за един, за двама или за трима, трябва да има секция.
Същевременно се казва, че в т. 2 това нещо се съдържа. Затова
трябва да отпадне точка 9.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз предлагам така да бъде т. 4: „Когато в
лечебното заведение, дом за стари хора, друга специализирана
институция за социални услуги…“ и т.н. „…има не по-малко от 10
избиратели, които имат право да гласуват в някой от двата вида
избор или национален референдум,, които се провеждат, се образува
обща избирателна секция и се изготвят избирателни списъци за
всеки вид гласуване.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Има ли значение дали е записано „с право да
гласуват“, или „които имат право да гласуват“? „С право да
гласуват“ е добре, в повече от един избор, а вие предлагате, колега?
РОСИЦА МАТЕВА: Да бъде: съответно изборите са … през
ден, частичен избор за кмет или националния референдум“.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Това е така. Иначе ще стане с още един
пръст по-дълго изречение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: По т. 4 мисля, че се приеха корекциите.
Точка 5, колеги.
Заповядайте, госпожо Матева, за точка 5.
РОСИЦА МАТЕВА: Приключихме ли по точка 4? Аз имам да
докладвам по точка 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По точка 4 мисля,
че се приеха корекциите.
Заповядайте, госпожо Матева,в по точка 5.
РОСИЦА МАТЕВА: По точка 5 предлагам да добавим, че
избирателните списъци се създават по реда, предвиден в Решение
35-43-ПВР/НР - от коя дата беше – защото това решение е специално
подготвено за тези избори подготвено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев,
приемате ли да се допълни?
РУМЕН ЦАЧЕВ: Всъщност тук е друг смисълът – че
списъците се изготвят от ръководителите и във второто изречение е
казано как се предават, с кои приложения от изборните книжа, тъй
като имаме три различни избора.
По отношение на решението, то е казано в т. 9 по-нататък, че
списъците се изготвят и подписват и отпечатват. 35-43е ПВР/НР,
което е изменено с друго решение, а за частичните избори се
прилага Решение 15-51, което е допълнено с друго решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Матева,
приемате ли това?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да се качи тогава точка 9
горе.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Не го повтаряме. Аз казах, че смисълът на т.
5 е друг. Иначе ако считате, че точка 9 – аз нямам против, ще я кача
горе - да стане точка 6 тогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Направи се
преструктурирането и точка 9 стана точка 5.
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Колеги, по точка 5 има ли други коментари?
Заповядайте. Първи беше господин Томов, след това другите
колеги.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Словоредът е неясен. Ще предложа
следното: да стане по следния начин, чета:
„Ръководителите на лечебните заведения, домовете и
специализираните институции, както и на местата за лишаване от
свобода и задържане, не по-късно от 48 часа преди деня до 4
ноември 2016 г., уведомяват писмено кмета на общината“ и т.н. Това
„се обединяват писмено“ да мине преди „кмета на общината“,
защото иначе е неясно.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, обръщам внимание по отношение на
самото уведомяване: „чрез изпращане на копия на изготвения
избирателен списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянен адрес
на лицата, включени в избирателните списъци“ - дали така го
приемате като начин на уведомяване?
Другото нещо е: уведомяват кмета на общината. В
избирателните списъци може да има лица, които са от различни
общини на страната, предвид възможността да бъдат включвани
лица не само то общината, където е лечебното заведение, у словно
казано, дали ръководителите биха имали възможност да уведомят
кметовете на всички общини спрямо адреса, който е включен в
избирателния списък, или да уведомят общината, където е
съответното заведение, а оттам насетне общината, ако е необходимо,
да уведомява другите общини за заличаването на тези лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в т. 6 предлагам този срок „не
по-късно от 48 часа преди изборния ден“ да бъде „до 17 часа на 4
ноември, защото си спомням, че от местните избори го определихме
по този начин, с оглед работата на общинската администрация и
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затова фиксирахме час. Предлагам и тук да бъде така. Където е
записано „кметът на общината“, да се сложи наклонена черта:
„/района“ и текстът да стане, че ръководителите на лечебните
заведения, домовете и специализираните институции, както и на
местата за лишаване от свобода и за задържане, уведомяват писмено
не по-късно от 17 часа на 4 ноември чрез кмета на общината /района
органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс и РИК за образуването
на секцията и за вписаните… И така да си остане до края, ако не
възразява докладчикът.
По отношение на следващия абзац за уведомяването да не
бъде чрез изпращане на копия от изготвения избирателен списък,
защото в него ЕГН няма, а да бъде чрез изпращане на писмо, което
съдържа трите имена, ЕГН и постоянен адрес на лицата, включени в
избирателните списъци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Господин Цачев, приемате това предложение, предполагам?
РУМЕН ЦАЧЕВ: Решението, което цитирате, колега Нейкова,
пишем и писмо с тези данни, и избирателния списък, в което няма
логика и двете неща да ги изпращат.
За колегата Матева ще прецизирам т. 6 на това решение се
казва: „Уведомяването се извършва чрез изпращане на копия от
изготвения
избирателен
списък.“
Следващо
изречение:
„Уведомяването се извършва чрез писмо, съдържащо трите
имена…“ и т.н., за да бъдем точни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
постигнахте съгласие, за едно и също говорите.
Имаме ли още коментари по т. 6? Не виждам.
Продължаваме с т. 7.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Точки 7 и 8, колеги, са свързани с
измененията, които има в Изборния кодекс, приети май месец и
затова мисля, че трябва да ги има и в самото решение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: По т. 8 имам предложение. Струва ми се,
че така редактирана, точката малко е неясна и предлагам следната
редакция: „Когато постъпилите лица“ да бъде зачертано.
„Когато след съставяне на избирателните списъци в
съответните институции постъпят лица с избирателни права, те се
дописват в изборния ден от секционната избирателна комисия в
съответния избирателен списък и се допускат да гласуват след
подписване на декларация, образец 16, като за частичните избори не
знам коя е декларацията, в смисъл, че би следвало да я добавим и
нея.
По този ред се дописват, имат право да гласуват и
служителите, намиращи се на работа в съответното заведение,
институция на мястото в изборния ден – това си остава.
Не знам дали трябва да остане изобщо и следващото
изречение, че при упражняване на избирателното право се спазват
изискванията на т. 2, като това в т. 2 сме описали избирателните
права за трите вида избора и референдума. След като пишем горе, че
са избирателни права и се дописват в съответния списък, мисля, че
го покриваме.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз не съм съгласен с редакцията. Не
съм съгласен в това решение, което урежда със създаване на секции
и кои лица могат да бъдат вписани в избирателните списъци да
уреждаме това, което трябва СИК да изисква от избирателите в
изборния ден. Това си е просто друга тема, за да вкарваме и
декларацията тук. Това решение е насочено основно към
съответните ръководители на заведенията.
По отношение на последното изречение: „При упражняване на
избирателното право СИК спазва“ или трябва да съблюдава“
изискванията на т. 2“ става дума за това, че в изборния ден СИК
дописват в избирателния списък и по този начин се обръща
внимание, че при това дописване те трябва да следят дали лицата
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имат избирателни права по отношение на изискванията за адреса
най-вече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Матева и господин Андреев едновременно вдигнаха
ръка, така че не зная на кого първи да дам думата. Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз лично предлагам корекции в решение,
което обсъждаме в момента като проект и смятам, че би следвало да
се нанесат тези корекции, които предлагам, за да бъде по-добър и
прецизиран проектът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Дупликата Ви,
госпожо?
РОСИЦА МАТЕВА: Дупликата ми е свързана със следното: в
т. 8 така или иначе казваме при какви условия се дописват лицата,
които не са включени в избирателния списък, изготвен
предварително от ръководителите на заведенията, за да могат да
упражнят избирателното си право. След като го казваме по този
начин, защо да не добавим, че при положение, че те не са вписани в
този избирателен списък, съответно данните им не са изпратени на
общинската администрация на органите п чл. 23 и не са заличени от
списъците за гласуване по постоянния си адрес, евентуално
настоящия си адрес, че следва да попълнят и декларация.
В други наши решения мисля, че, ние сме допускали и
служители, които в съответния ден ще си намират работа в
заведението да гласуват, но мисля, че сме ги дописвали в списъка, че
те са били вписвани в списъка, тъй като се знае предварително кои
лица ще бъдат лекари, обслужващ персонал, охраната в арестите ще
бъдат дежурни. Те могат да бъдат включени даже предварително в
този списък и тогава няма да има нужда да бъдат дописвани. Ще
бъде дописван само някой, ако се наложи да бъде замествано лице,
което по принцип е на работа, пък не се яви.

62
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев,
понеже това беше дуплика, първи беше господин Андреев. След
това ще можете и на двете да отговорите.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Съвсем кратка реплика и
предложение към т. 7, която много бързо минахме.
Към т. 8 считам, че наистина, и подкрепям казаното от
колегата Матева, защото подаването на декларацията е условие за
вписване в допълнителната страница на списъка, тоест ако той вече
е гласувал и не е подадена такава декларация, дали въобще
секционната избирателна комисия може да го впише. Аз лично
считам, че не може и затова трябва да бъде посочено.
В т. 7 обаче „да се снабди с удостоверение Приложение № ЕС
8 ПВР/НР“ ние имаме ли отделно такова приложение като
удостоверение към местните избори? Защото ако ние имаме, трябва
и тука да го посочим. В противен случай трябва да има най-малкото
едно указание, че това удостоверение ще служи и по отношение на
частичните избори, тъй като те с това удостоверение ще отидат в
секцията по постоянния си адрес, за да могат да гласуват
евентуално, ако той е в район „Младост“ или в останалите две
кметства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: За район „Младост“ имаше запитване и ние
дадохме образец на удостоверение, което да послужи в случаите на
гласуване, което беше – с кои избори е точно? Защо го искаха в
момента не мога да се сетя, защото то ако касае изборите и
референдума, то се прилага това удостоверение. Добре, тук ще
отбележа това, което е за район „Младост“, ще го видя точно какво
е.
В другите две кметства, в които има избори, предлагам ако
има такива случаи въобще, ние не сме казали, че това удостоверение
не важи за частичния избор. Смисълът на точката е, че то се прилага
да се ползва, тоест, за всички видове избори и може би да кажем за
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район „Младост“, като погледна това удостоверение, което направих
и приехме и изпратихме, че то се прилага за район „Младост“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Другият вариант, който сега ми
дойде като предложение, е защо да не го приложим този образец към
това решение и да кажем, че важи за…, просто самия образец, който
сме пуснали на район „Младост“, да го пуснем тук като
приложение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: За да пестим време всъщност, ще допиша по
отношение на декларацията, която така или иначе, наистина е факт и
няма да бъде фатално това, че ще допишем декларацията, която
трябва да се приложи. Тя беше образец 16 ли, колега Матев?
Не съм съгласен обаче по отношение на изразеното от Вас
становище, че лицата, които ще бъдат на работа в изборния ден,
могат да бъдат предварително вписани в избирателните списъци.
Това означава да се предопредели възможността за образуване на
избирателна секция чрез вписване на такива лица.
Смисълът, идеята на закона е да могат да гласуват лицата,
които са по други причини в тези заведения в изборния ден, а не за
това, че има лица, които ще работят и по този начин да се образуват
избирателни секции. Те ще бъдат дописани, разбира се, които са на
работа, но съм против това предварително да бъдат вписвани в тези
избирателни списъци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
продължаваме със следваща точка. Уточнихме в оперативен
порядък, че до т. 8, включително т. 9.
Сега сме на работна точка 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, гледаме
точки 10, 11, 12 и 13. От точки от 10 до 13 имаме ли някакви
възражения, съображения и други?
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Колеги, режим на гласуване на така предложения проект на
решение ведно с корекциите, направени в зала. Гласуваме, колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Ивилина Алексиева, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Йорданка Ганчева, Румен Цачев ); против – 1 (Йорданка
Ганчева).
Колеги, това е решение № 38-99 ПВР/НР/МИ.
Колеги, продължаваме със следваща точка 6 от дневния ред
6. Доклад относно организацията на гласуването извън
страната. Заповядайте, колеги.
Заповядайте, колеги.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, в моя папка от днешна дата е качен проект № 38-99
относно назначаване на секционните избирателни комисии извън
страната. това са секционните избирателни комисии, образувани с
Решение 38-71 ПВР/НР от 28.10.2016 г., 18 на брой. Запознайте се с
решението.
Легендата е, както следва: червените са в резултат от
проведените консултации на 29-и. Политическите сили, които са
предложили, това са двете лица с червено, а лицето, което е в № 310,
което е в жълто, беше предложение на Реформаторски блок и
съответно се е отказало с входящ номер.
В червено – предложение на политическите партии,
присъствали на вчерашните консултации, а лицето, което ви казах,
че е отбелязано с жълто, е по попълнено в резултат на отказа на
представители на Реформаторския блок, който беше предложил
друго лице. Пише, че отпада неговото предложение. Аз си
отбелязвам, колеги, както фамилията в 312, така и зам.председателя.
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В наше Решение № 38-71 ПВР, което съм посочила като
основание, цитирам параграф. Ако кажете, ще го добавя. Ще го
добавя след 102, преди „Решения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
запознахте ли се? Колеги, подлагам на гласуване така предложения
проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е Решение
№ 39-00 ПВР/НР.
Продължаваме с доклади относно организацията на гласуване
извън страната. Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-04-01-215 от 28.10., като с това писмо приложено са ни
изпратени за сведение копия от заповедите за образуване на
секциите извън страната, които определихме с последното си
решение - това са 18 места във Великобритания, както и номерата на
тези секции. Предлагам ви да ги обявим на интернет страницата си
адресите на тези СИК, първо място, да актуализираме в тази част
информацията на интернет страницата. Това ще го гласуваме ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да заявим в „Информационно
обслужване“ да се създадат имейл адрес на тези нови СИК.

66
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване за „Информационно обслужване“.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да изпратим информация по т. 1 от
писмото, което ви докладвах преди няколко заседания на Държавна
агенция „Национална сигурност” във връзка с така получената
информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване на това писмо.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам писмо към вх. № ПВР-0401-215 от 28.10, като от посолството в Лондон ни обръщат
внимание, че има разлика в изписванията на имената на местата,
които обявихме, със заповедите, които са ни из пратени за
образуване на избирателни секции, като препоръчват тези разлики
да бъдат отстранени, включително в документите, които предстои да
бъдат издадени от ЦИК, като се възприеме изписването, предложено
от Министерство на външните работи. По-конкретно, става въпрос
за местата в Бишъпс Стратфорт и Борн мултипитър бороу.
Колеги, аз ще ви предложа в утрешно заседание проект на
решение за допускане на технически грешки, защото те произлизат
от посочването на местата от лицата, подали заявления за гласуване
извън страната.
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Техническите грешки са във връзка с това, че лицата, които са
подали заявление, посочват мястото на латиница и след това ние го
изписваме на български език.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа във
връзка с приемането и обработката на документите извън страната в
изборния ден и в деня на националния референдум и със
създаването на временен комуникационен пункт има проект на
писмо, което е стандартно, но ще ви моля да го огледате и към
Министерство на външните работи и към съответните институции
като адресати и ви предлагам да го гласуване за изпращане.
Проектът на писмото няма проектен номер, има един проект в моята
папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
запознайте се. Имате ли коментари?
Колеги, режим на гласуване. Колеги, отменям гласуването.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-04-01-213 от 28.10, което е дошло два пъти. С него ни е
препратена грама от посолството ни в Хага, Кралство Нидерландия.
Има обективирана молба да бъде предоставени контактите на
членовете на секционните избирателни комисии в Кралство
Нидерландия за всички секции, които са определени там. Предлагам
да гласуваме да предоставим тази информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина
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Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. №
ПВР-04-01-220 от 26.10.2016 г. Препратена ни е информация от
посолството във Вашингтон, като приложено е изпратена вербална
нота от Държавния департамент на Щатите, който потвърждава
получаването на предходните вербални ноти на посолството и
информира, че принципно не възразява срещу откриването на
секции, като уведомява, че е получил и адресите вече на тези секции.
За сведение ви го докладвам.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-01-197 от
27.10.2016 г. като приложено ни е изпратена за сведение грама от
посолството на Република България в Кишинев, съдържаща копие от
нота на Министерство на външните работи, Европейската
интеграция на Република Молдова, писмо от госпожа Алина Русова
– председател на ЦИК на Република Молдова и формуляра за
акредитация на международни наблюдатели, във връзка с
предстоящите избори на народно събрание в Грузия. Докладвам ви
го за сведение и запознаване.
Връщам се на доклад – отложеното за следващо заседание, но
тъй като на следващото и на по-следващото не можахме да стигнем
до него – писмо, вх. № ПВР-04-01-209 от 28.10, което е разпределено
на мен, на колегата Андреев и на колегата Цачев и е с поставени
въпроси от Министерство на външните работи.
Първият въпрос е по отношение на това, дали списъците за
гласуване, които се разписват от ръководителите на ДКП, както и
празните бланки, съгласно наше писмо, следва да бъдат и
подпечатвани.
Вторият въпрос е във връзка с това, как трябвало да изглежда
допълнителната страница на избирателния списък, списъка за
гласуване в националния референдум, където се вписват лица, които
са се явили и желаят да гласуват и не са включени в списъците по
31.
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По първия въпрос – дали следва да има печат и по втория
въпрос – как. Приложени са и бланки. Писмото е на 28-и, колеги, с
две приложени бланки, които са ни изпратени за наше улеснение, за
да ги одобрим за гласуване.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз принципно не можах да видя
къде точно ние сме го предвидили в методическите у казания. Може
би в решението го има. Аз не видях такова задължение, но не мисля,
че въз основа на поставения въпрос по отношение на списъка за
гласуване все пак министерството, тоест ръководителят на ДКП-то
предоставя един списък. Вярно е, че в нашия образец на книга пише,
че то е подписано само от ръководителя и от оправомощено от него
лице. Въпросът е тук ние вече да преценим дали ще с оглед
удостоверяването на самия списък, тоест дали ще е достатъчен само
подписът, или допълнително да има и печат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕЕРХАН ЧАУШЕВ: Проблемът е следният. На избирателните
списъци е трябвало да има някакъв си печат, твърдят от
Министерство на външните работи. Като кажа „проблем“, е някакво
затруднение, което трябва да се вземе по някакъв тип решение моето определение за проблем.
Списъците явно вече ще са налице. Те подписани ли са –
подписани са. Какво удостоверява печатът, на мен не ми е ясно.
Имаме ли в избирателните списъци, в нашите книжа печат?
Не, няма. Какъв е проблемът какво ще удостовери печатът при вече
поставени подписи – аз това не мога да разбера.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В избирателните списъци, не се ли
слага печатът на кмета? Този списък избирателен списък ли е, или е
нещо различно?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, ще разсъждаваме сега. Нещо не се
разбираме пак, господин Андреев. Ние избирателна книга имаме ли?
В тази избирателна книга има ли печат? Няма. Е, какви аналогии за
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кметове с други и т.н.? Говорим за Министерство на външните
работи. (Въпрос от залата: Те различни ли са от другите?)
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това е проблемът. Моето разсъждение е
след като вече сме взели нещо като решение, и то е публикувано в
„Държавен вестник“, няма да си играем на допълнително усилие
последната седмица при следния аргумент: След като подписите са
на въпросните, именно от тези лица, какво ще удостовери повече
този печат, не ми е ясно.
Разсъждението ми е съвсем просто:/ ЦИК някога се е
произнесъл, обнародвал си е всичките там салтанати в „Държавен
вестник“. Не може впоследствие някой да се присеща и да ми задава
някакви там други въпроси. Само това ми е логиката към момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз разбирам доводите и съм
съгласен дотолкова, доколкото в нашата книга не е предвидено.
Обаче има едно „но“. Въпросът е, че този списък за гласуване извън
страната аз лично го приемам като избирателен списък, тъй като все
пак това са лицата, които са вписани. Удостоверяването на това, че в
този списък са включени само тези лица и няма други, необходимо
ли е да сложим печат? За мен лично като за избирателен списък
приемам, че щом има определени правила за избирателните списъци
и за това беше моето предложение – евентуално да сложим и печат.
Приемам и другото – ако комисията реши, че ще си бъде само
подпис на ръководителя или на упълномощено от него лице, тогава
се слагат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Какво?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Само подпис.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, мога ли вече да го подлагам на гласуване?
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня
Цанева).против – 1 (ЕрханЧаушев).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Вторият въпрос, който се поставя, е:
молят за становище, указание от Централната избирателна комисия
по какъв начин следва да бъдат оформени допълнителните страници
към списъка за гласуване, в които СИК извън страната в изборния
ден вписва избирателните, които не са включени в списъка по чл. 31,
ал. 1. За наше улеснение приложено ни изпращат за гласуване
страница към списъка за гласуване. Ние го обсъдихме няколко
колеги и предлагаме да се отговори в смисъл, че списъкът следва да
съдържа, тоест допълнителната страница на списъка следва да
съдържа всичките реквизити и да отговаря на съответните изборни
книги, приложение № 6, мисля, че беше ПВР/НР, всъщност
съответните приложения – ще ги погледна кои са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с това
изчерпваме отговорите. Ще подложа на гласуване в цялост.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, вх. №
ПВР-00-212 от 29.10. С това писмо, получено по електронната поща,
господин Стефан Манов сочи, че според публикуваните данни на
страницата на Министерство на външните работи Република
България разполага с посолството в град Пном Пен, Кралство
Камбоджа. Обаче това място не е обявено нито с решение 35-22
ПВР/НР, нито с Решение 37-85 и последващите и за него не е
открита избирателна секция.
Споменаването на Камбоджа и Пном Пен не се намира и в
мотивната част на нашите решения, които са посочени и ни пита: за
пропуск ли става дума, или друга причина, доколкото му се налага
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да пътува в тази държава и в периода за първи туризъм на
президентските избори ще бъде там, би желал да знае дали ще има
открита секция, или ще може да гласува в българското посолство в
Пном Пен.
Колеги, аз отново направих справка в списъка на държавите и
местата, в които Република България има разкрити дипломатически
и консулски представителства, въз основа на който ние приехме
решение и обявихме местата в консулства и посолства. Камбоджа не
попада и град Пном Пен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с така
постъпилото писмо аз предлагам, тъй като нямаме информация
действително за Камбоджа, да препратим на Министерство на
външните работи писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч
Солакова). против – 1 (Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам писмо с вх. № ПВР-22536 от 30.10.2016 г., като ни питат къде ще има секции за гласуване
в Лондон, предлагам да отговорим с кое решение са определени
местата, къде може да се открие решението и да си види избирателят
от там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Йорданка Ганчева,
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Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч
Солаков, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Преминаваме към
следваща точка от дневния ред? Заповядайте, господин Андреев. Не
съм Ви записала, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
ПВР-22-500 от 24. 10.2016г . от Миглена Томова, титуловано е в
Германия. Иска да попита какъв ще бъде редът за гласуване за
президент и вицепрезидент, както и за референдума. Интересува се
конкретно за Манхайм в Германия, където са регистрирани повече
от 60 души. Открива единствено неофициална информация, че няма
да може да упражни правото си на глас там, и какви са й
алтернативите? Предлагам ви съвсем накратко да й отговорим, че
може да гласува в едно от откритите места, като бъде дописана в
списъка за гласуване извън страната на съответната секция след
представяне на декларация, че не е гласувала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч
Солаков, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, отиваме
на точката за медийни пакети.
Т. 7. Доклади по медийни пакети
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, ще ви докладвам първо постъпилите заявки.
Заявка с вх. № ПВР-20-569 от 28.10 между вестник „Нов
живот“, „Родопи“ ООД и инициативен комитет, представляван от
Николай Банев. Заявката е на стойност 15 000 лв. В пакета са
останали 6 490. В този смисъл ще бъде и отговорът.
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Заявка с вх. № НР-20-439 от 28.10. Радиокомпания „Си Джей“
и Коалиция Калфин президент“. Но в медийния пакет няма средства.
Заявка с вх. № НР-20-440 от 28.10. „Вестникарска група
България“, в-к „24 часа“ и Единна народна партия. Остатък в
средствата към този момент са 500 лв.
Заявка с вх. № ПВР-20-576 от 29.10. Пловдивска телевизия
„Тракия“ и Партия „Българска демократична общност“ на стойност
1800 лв.
Заявка с вх. № НР-24-445 от 28.10. Телевизия „ЕВРОКОМ“ и
Партия „Българска демократична лига“ на стойност 10 032 лв.
Заявка с вх. № НР-20-469 от 29-10. „bTV“ – инициативен
комитет, представляван от Александър Димитров. Заявката е на
стойност 15 568.23 лв., мисля, че бяха.
Заявка с вх. № ПВР-20-575. Българска демократична общност
и Национална телевизия Стойчев – Нико Груп“, на стойност 3000 лв.
Заявка с вх. № ПВР-20-572 от 28.09. Партия „Българска
демократична общност“ и „Инвестор BG“, Телевизия ОН-ЕР на
Стойност 1500 лв.
Заявка с вх. № НР-20.442 от 28.10. Радио „Вокс“, инициативен
комитет, представляван от Светозар Съев, на стойност 5000 лв.Заявка с вх. № НР-20-441 от 28.10. „Оф Медия“ и Коалиция
„Движение 21 НДСВ“ на стойност 8 400 лв.
Заявка с вх. № ПВР-20-586 от 30.10. Инициативен комитет за
президент Пламен Пасков и вицепрезидент Съев и „Вокс Бокс“ на
стойност 3000 лв.
Заявка с вх. № НР-20-430 от 28.10. Вестник „СЕГА“ И ЕНП, на
стойност 3000 лв.ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ли е?
Благодаря.
Колеги, анблок подлагам на гласуване одобряването на тези
заявки, тоест не одобряването, а пращането на отговори за наличие
на средства.
Колеги, режим на гласуване.
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Заявки с отговор налични средства.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Севинч Солаков, Таня Цанева); против – 3 (Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, останалите договори са при колегата
Арнаудов. Аз има два при мен.
Предлагам ви договор с вх. № НР- 20-466 от 29.10. Договорът
е между „Движение за радикална промяна Българската пролет“ и
Телевизия „ЕВРОКОМ Царевец“. Тъй като бяхме отговорили, че по
заявката, че имат остатък от 5 216 лв., договорът е на стойност 6 024
лв., сега ще ви докладвам какво включва и договорът.
Съответният субект, Партия „Българската пролет“ ни
изпратиха писмо, че се отказват от неодобрен договор, от който
могат да бъдат взети допълване на този договор тези суми.
Договорът има съответния медия план и е описано излъчване по
схема, одобрено от двете страни в самия договор. Предлагам да бъде
одобрен.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Договорът, който те представят, е
за 6000 лв., така ли? А имат 5000 остатък?
ТАНЯ ЦАНЕВА: По остатък е 5000 и ни изпращат писмо.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: С което какво твърдят?
Те хубаво са се отказали, а ЕВРОКОМ отказал ли се е от този
договор?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Субектът се отказал.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Субектът се е отказал, но те са
сключили един договор. Имаш две страни. Ако другите не са се
отказали и след това търсят и по него пари?
ТАНЯ ЦАНЕВА: От кого ще търсят? Ние като не сме го
одобрили, не могат да търсят от ЦИК. Не могат да търсят като не е
одобрен.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Метин Сюлейман, Севинч Солаков, Таня Цанева); против – 4
(Владимир Пенев, Емануил Христов, Камелия Нейкова, Росица
Матева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Одобрихме този
договор, колеги. Продължете със следващия.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви договор с вх. № ПВР20-584 от 29.10. Договорът е между телевизия „ЕВРОКОМ“ и
Инициативен комитет за президент и вицепрезидент Камен Попов и
Георги Неделчев. Договорът е на стойност 7 373.52 лв. Договорът
включва – 14 излъчвания на предизборен спот в дневен пояс по 180
лв. единична цена, 3 528 и излъчване на предизборен спот във
вечерните часове: 6 излъчвания, на 350 лв. на единична цена и общо
стойността с ДДС е 7 373.52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Севинч Солаков, Таня
Цанева); против – 4 (Емануил Христов, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Цветозар Томов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател,
уважаеми колеги, ще ви помоля да влезете във вчерашното
заседание „Медийни пакети“, защото повечето са там, които ще
докладвам.
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Първият договор е с вх. № НР-20-469 от 29.10.2016 г. между
ЕВРОКОМ Национална кабелна телевизия и Инициативен комитет,
представляван от Валери Венков, на стойност 17 605.20 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време е за
запознаване.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, току що гласувахме договор на
същия инициативен комитет със същия медиен доставчик, в който
имаше по-висока цена за 4-секунден предизборен спот от тази,
записана в този договор за 70-сеунден предизборен спот.
Това ме кара да предположа, че цените се нагаждат според
останалата сума на съответния инициативен комитет. Извън това
мисля, че изразходването на всички средства за предизборни
спотове в една медия говори за незаинтересованост на самия
инициативен комитет от ефективността на рекламните му послания.
Затова ще гласувам против този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други становища? Не виждам.
Подлагам на гласуване одобряването на този договор.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Севинч Солаков, Таня Цанева); против –
4 (Емануил Христов, Камелия Нейкова, Росица Матева, Цветозар
Томов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, одобри
се.
Продължете със следващ договор.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Следващ договор с вх. № НР-20-467 от
29.10.2016 г. между Инициативен комитет, представляван от
Николай Михайлов и ЕВРОКОМ Национална кабелна телевизия на
стойност
10 397. 37 лв.в
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Севинч Солаков, Таня
Цанева); против – 5 (Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Цветозар Томов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не се одобри този
договор. Заповядайте за отрицателен вот.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, трети пореден договор с
телевизия ЕВРОКОМ разглеждаме и трети път с различни цени от
тарифите. В случая има коефициент 1,85 за едноминутен
предизборен спот. Преди малко разглеждахме без никакъв
коефициент договор със 70-секунден предизборен спот. Ако не се
лъжа, това прави малко повече от минута, а преди това 40-секунден,
също на различна цена с коефициент 1,4. Аз настоявам работната
група да проверява тези неща, когато докладва договорите, защото
не е редно една и съща медия да обявява различни цени на различни
изпълнителни комитети, с които се сключва договор. Затова и
гласувах против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за
отрицателен вот.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, освен мотивите, които
обикновено изказвам, когато винаги гласувам против медийни
пакети и това, което е изказал и колегата Томов, преди малко
колегата Нейкова провери в страницата на Телевизия ЕВРОКОМ и
на ЕВРОКОМ Царевец“ – няма никакви излъчвания по медийни
пакети о т. субектите, които имат право, за които беше докладвано
сега. Аз имам спомени, че в миналите дни също доста медийни
пакети и договори бяха одобрени с тази телевизия. Тя би следвало да
излъчва, почти цялата й програмна схема и медия време трябва да е
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заето с излъчване на материали по тези договори. Затова гласувах
против и ще продължа да гласувам против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте за лично обяснение.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, по отношение на това, дали
работната група проверява тарифите и това, че излизат различни
тарифи, може би беше моя грешка, че за пълнота на доклада, когато
съобщих тарифите, не съобщих, че има отстъпка съгласно
действащите тарифи. Затова се получава при някои договори
различно от това, което е обявено при нас и на сайта на медията. Но
работната група проверява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължете, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, следващ договор с вх. № НР-20465 от 29.10.2016 г. между Инициативен комитет, представляван от
Надка Готева и Телевизия „ЕВРОПА“ АД, на стойност 17 712 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колегии
запознахте ли се? Имате ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Севинч Солаков, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – 3 (Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Росица Матева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Одобри се.
Продължете.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, следващ договор е с вх. № 20468 от 29.10.2016 г. между Инициативен комитет, представляван от
Ангел Гаджев и „КРОЗ“ АД, издател на в-к Галерия“. Договорът е на
стойност 12 114.08 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
запознайте се. Време е за запознаване. Заповядайте, господин Томов.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Към този договор - ако бъркам, моля да
ме извините - не виждам никаква конкретна обосновка на цената.
Има обща сума на договора 12 114.08., как ще се извърши
заплащането. Публикувано е: „печатни материали във вестник
„Галерия“, но колко печатни материали, какви и т.н., това прави
невъзможно, в сравнение с тарифите на изданието. Да не бъркам?
„Рекламно каре – топ новина, интервю две страници, но това е
недостатъчна конкретна информация все пак. Моля да ме извините
просто сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Томов. Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Съвсем ясно е казано, че рекламното
каре с какъв размер ще е, топ новина, може би на първа страница
или на заглавна страница. Интервю 2 страници – 2 страници от
вестника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Бих искал, за да си изградя мнение за
този договор, да знам каква е обявената от изпълнителя цена на
рекламно каре от 600 кв. см.
Също ми е абсолютно неясно какво означава да има цена за
топ новина. Интересно ще ми бъде, ако в тарифата на една медия
има цена, за да се съобщи топ новина. Интервюто е добре.
Оставам със съображението, че е невъзможно да се проверят
тези услуги с обща дадена цена, а не разбита по отделните видове
услуги, с тарифите на тази агенция, които, ако дадете малко време,
ще гледаме да ги погледнем, но много е напреднало времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
упълномощавам госпожа Солакова да води. Давам време за
запознаване с тарифите.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Арнаудов, може ли да
продължите с другите доклади?
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БОЙЧО АРНАУДОВ: При това положение ще отложи и
следващия, защото той е на същия вестник – по същия начин са
дадени нещата. Ще го отложим и него.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да продължим с докладите.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Докладвам ви следващ договор с вх. №
ПВР 20-580 от 29.10.2016 г. между Политическа партия „Българска
демократична общност“ и Национална телевизия „Стойчев Нико
Груп“ ООД. Договорът е на стойност 3000 лв.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Севинч Солаков, Таня Цанева); против
– 4 (Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Томов).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Одобри се този договор.
Моля, продължете със следващ.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Договор с вх. № НР-20-480 от
30.10.2016 г. между „Гласовете КОМ“ ЕООД и Инициативен
комитет, представляван от Петър Кичашки. Договорът е на стойност
2000 лв. Става въпрос за интернет сайт, доколкото разбирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време е за
запознаване. Имате ли коментари? Запознахте ли се?
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7 (Бойчо Арнаудов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Севинч Солаков, Таня Цанева); против – 5 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Цветозар
Томов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не се
одобри този договор. Продължете със следващ.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, следващ договор с вх. № НР-20478 от 30-10.2016 г. между Инициативен комитет, представляван от
Пламен Христов и „Инвестор BG“ АД. Става въпрос за публикуване
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на информационно-осведомителни материали, банер Мегаборд на
интернет страниците dnes.bg и investor.bg. Договорът е на стойност )
14 015.23 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време е за
запознаване. Дайте ми индикация, когато сте готови. Колеги,
коментари? Не виждам.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 8 (Бойчо Арнаудов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 5
(Владимир Пенев, Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Росица Матева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, следващ договор е с вх. № НР20-481 от 30-10-2016 г. между Инициативен комитет, представляван
от румен Маринов и отново „Гласовете.ком“ ЕООД. Договорът е на
стойност 2 600 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време е за
запознаване.Успяхте ли да се запознаете? Чакам индикация, когато
се запознаете.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 7 (Бойчо Арнаудов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 5 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Камелия Нейкова, Росица Матева, Цветозар
Томов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, и тук не
се одобри.
Продължете, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, следващ договор с вх. № НР-20474 от 30.10.2016 г. между „Би Ай И Ти“ TV и Единна народна
партия. Договорът е на стойност 3 955.20 лв.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време е за
запознаване. Запознахте ли се, колеги? Запознали сте се.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Камелия Нейкова, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 2 (Росица Матева,
Цветозар Томов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете със
следващ доклад. Този се одобри.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, последен договор, с вх. № НР20-473 от 30.10.2016 г. между „Вtv Медия Груп“ ЕАД и Политическа
партия „Движение за радикална промяна „Българската пролет“.
Договорът е на стойност 7 315.20 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време е за
запознаване. Моля да ми индикирате, когато сте се запознали.
Готови ли сте?
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – 2 (Камелия Нейкова, Росица
Матева,).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Одобрен беше и
този договор.
Има ли други доклади по „Медийни пакети“ за днес?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Не, други доклади няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, продължаваме с
7а Доклади по дела, жалби и сигнали
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, постъпила е жалба до
Върховния административен съд чрез Централната избирателна
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комисия с вх. № ПВР-18-11 от 30.10.2016 г. Жалбата е от фондация
„Суверен“, срещу наше Решение № 38-73-ПВР/НР от 28 октомври
2016 г., с което ние сме отказали да ги регистрираме като
наблюдател. Докладвам ви го за сведение и ще бъде дадено за
комплектувана преписка, изпращане до ВАС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Вече се
комплектува преписката. Благодаря. Има ли други доклади?
Заповядайте, господин Пенев.
ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви изх. № НР-20-477 от 30
октомври 2016 г. жалба от Инициативен комитет, представляван от
Стефан Алексиев и „Бойкос“ ЕООД, срещу протоколно решение на
Централната избирателна комисия от 27 октомври 2016 г., с което се
отказва да бъде одобрен договор с вх. № НР-20-176 от 17 октомври
2016 г. за медийни пакети.
Също така ви докладвам жалба с вх. № НР-20-476 от 30
октомври 2016 г. Това е жалба от Инициативен комитет,
представляван от Биляна Колева и „Бойкос“ ЕООД срещу
протоколно решение на Централната избирателна комисия от 27
октомври, с което се отказва да бъде одобрен договор с вх. № НР-20175 от 17 октомври за медийни пакети.
И двете жалби са комплектувани и ще се администрират към
Върховния административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. №
ПВР-12-7 от 29 октомври 2016 г., получена по електронната поща на
Централната избирателна комисия в сканиран вариант. Всъщност от
съдържанието става ясно, че е искане за предоставяне направо на
отговор, на основание на чл. 190 от Изборния кодекс, от Веселин
Найденов Марешки. Адресирано е до Българска национална
телевизия с копие до Съвета за електронни медии до ЦИК. Така че,
приемете доклада за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. И
господин Томов.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Той е ПВР-20-506 с дата 25.10.2016 г.
Има го на тази дата във вътрешна мрежа. Сигналът е във връзка с
това, че от провеждания мониторинг върху дейността на
доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания от СЕМ
са установили и ни сезират за нарушение в платен агитационен
материал, излъчен по Радио „Ен Джой“ на 24-и. От доставчика на
медийни услуги – Радиокомпания „Си Джей“ ЕООД, тъй като не
съдържа звуково съобщение, че материалът е платен, съгласно
изискването на чл. 179 от ИК.
Записът е едночасов. Прослушал съм го два пъти от начало до
край. Няма такъв агитационен материал в изпратения от СЕМ запис.
Не знам каква е причината. Подготвил съм писмо за отговор.
Колебая се дали да го предложа с писмо. Ще ви прочета писмото,
което съм подготвил, и да бъде за сведение. Не знам дали е същото
вчера, пак беше за „Ен Джой“, но не знам дали съвпадат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: То е адресирано до госпожа Мария
Стоянова, председател на СЕМ: „Уважаема госпожо Стоянова, с
Ваше писмо с вх. № ПВР-20-506 от 25.10 сте ни изпратили сигнал за
нарушение на изборното законодателство. Заедно с електронен
носител, съдържащ запис на платен агитационен материал, излъчен
на 24 октомври по програма „Ен Джой“. При прослушването на
записа не установихме наличието на агитационния материал, за
който става дума в писмото. Моля ви да проверите и по възможност
да ни изпратите записа, за който ни сезирате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Камелия Нейкова, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Метин Сюлейман,
Росица Матева Севинч Солакова, Таня Цанева Цветозар Томов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Приключихте ли,
господин Томов?
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Колеги, приключихме с точка 7а.
Следваща точка – 8.
8. Искания за отваряне на запечатани помещения
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Аз настоявах тази точка да мине, тъй
като тя е по-различна от всички онези, които досега сме ги
докладвали.
Докладвам ви вх. № НС-14-4 от 26 октомври. Това е искане за
разрешаване на достъп до запечатано помещение, което сме
получили по електронната поща на 26-и с този входящ номер и в
оригинал
на
27-и, от областния управител е на област Кърджали. В случая се е
подписал за областен управител заместник-областният управител
Силви Ахмед.
Различното от всички онези искания, които сме получавали
досега е, че е качено на 29-и /преди това беше на 26-и/ е, че в това
помещение се съхраняват изборни книжа и материали от изборите
за народни представители на 12 май 2013 г. Искането е с цел да се
извърши профилактика и тестване на противопожарната система,
както и инсталиране на нови датчици на системата. Аз съм се
свързал по телефона с областна администрация Кърджали и съм
указал, че срокът за съхранение на тези изборни книжа и материали
е изтекъл. Посочил съм и нашето Решение № 13-93 и в този смисъл
съм подготвил и проект на решение. Както ви казах, той е в
заседанието от 29-и в моя папка: проект на Решение 38-74.
Другото особено е, че вече тук се позоваваме на решение №
25.11 от 30 април 2013 г. във връзка със самия достъп до
помещението. Разликата от нашето решение 26-62 е, че тук
областният управител назначава упълномощени лица, които
съответно да присъстват при осъществяване на този достъп, а също
така и да контролират всички тези действия, които се извършват по
време на инсталирането на противопожарната система. Предлагам
да го прегледате. Няма да чета целия проект на решение. Това е
същественото.
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Също така съм посочил, че след предаването на книжата,
произведените през 2013 г. предсрочни избори за народни
представители в отдел „Държавен архив“ и унищожаване на
останалите книжа и материали областният управител на област
Кърджали да изпрати на Централната избирателна комисия
информация , съдържаща основанието и реда за отваряне на
помещението, резултата от експертизата на експертната комисия
относно ценността на документите и предаването им за постоянно
съхранение, както и за унищожаването. Нашето решение подлежи на
обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля за вашите коментари.
Не виждам такива.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Камелия
Нейкова, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева Севинч Солакова, Таня Цанев).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е
Решение № 3901-НС. Имате ли друг доклад? Другият докладчик по
тази точка е извън зала и по следваща точка е извън зала, поради
което, колеги, отиваме на доклади по писма.
8а. Доклади по писма
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Първи докладчик
е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получихме писмо от
районна избирателна комисия, че са изменили свое решение, с което
са определили упълномощени членове за получаване на бюлетините.
Тъй като по график утре получават бюлетините, а те са получили в
печатницата уведомление, затова отложих точката по писма, но
формално в изпълнение на договора трябва да ги уведомим. Във
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вътрешна мрежа е публикувано писмото за уведомяване за имената
и ЕГН-то на лицата, упълномощени да получат бюлетините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
запознайте се. Имате ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Камелия
Нейкова, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева Севинч Солакова, Таня Цанев).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, първо, получаваме
много писма в отговор на нашето писмо от 27-и, включително в
отговор на нашето писмо от днешна дата до областните управители:
Информация относно условията и реда за съхраняване на
бюлетините. Позволете ми да не ви ги докладвам сега по входящи
номера. Администрацията ще направи обобщена справка, като
молбата ми е да възложим на администрацията по-подробно
описание на условията, реда, местата, актовете, които касаят
съхранението на бюлетините по области и по общини, за да можем
да имаме тази справка и тя да е приложена към цялостната
документация във връзка с отпечатването и съхранението на
бюлетините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви само за сведение
ПВР/00-204 от 28.10.2016 г., получения кочан с бюлетини за
гласуване в 24-и район. С оглед на теста, кочанът е предоставен на
колегата Томов, съгласно резолюцията на председателя.
Тъй като е от 28-и октомври, позволете: Докладна записка за
осигуряване на мобилни апарати за нуждите на Централната
избирателна комисия.
Поради различни обективни причини,
описани в докладната записка и липса и недостиг на телефонни
апарати, които да бъдат предоставени в Централната избирателна
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комисия, предлага се разходване на средства до 7 000 лв. и не
виждам нищо друго. На обща стойност до 8000 без ДДС, част от
които да бъдат осигурени по заявка на членовете за ползване, а
останалите да бъдат оставени на склад за резерв.
Моля за одобрение. Такива средства са налични за покриване
на посочените разходи по бюджета на Централната избирателна
комисия За одобрение я предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги?
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Камелия
Нейкова, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева Севинч Солакова, Таня Цанев).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, има още една
докладна записка, изготвена от главния счетоводител госпожа
Грозданова с вх. № ЦИК 09-92 от 29.10.2016 г. и е за извършване на
промени по бюджета на Централната избирателна комисия във
връзка с поетото задължение Централната избирателна комисия чрез
своя бюджет да изплаща възнагражденията на общинските
избирателни комисии в периодите извън организацията и
произвеждането на частични или нови избори, а именно, въз основа
на одобрени с Решение на Централната избирателна комисия
възнаграждения за дежурства и за заседания, в размер на 59 000 лв.
Предлага се одобряване на корекцията по бюджета на Централната
избирателна комисия. с това се изпълнява и указание на
Министерството на финансите.
Предлагам одобряване на корекцията по бюджета на
Централната
избирателна
комисия,
упълномощаване
на
председателя на Централната избирателна комисия да утвърди тази
корекция и изпращане на уведомление на министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Камелия
Нейкова, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева Севинч Солакова, Таня Цанев).
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
продължаваме със следващ докладчик господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви,
вече за сведение, ПВР-22-514 от 26.10.2016 г., което е адресирано до
директора на ПГА „София“ до председателя на ЦИК и до
председателя на Европейското общество за защита на човешки права
в България, с оглед организирането на семинар, на който ще
участват учениците от 12-и клас, като същото беше обявено на 13.30.
С оглед натоварената програма на Централната избирателна
комисия във връзка с произвеждането на изборите ние не успяхме да
се включим. Благодарим все пак на господата организатори, а
именно, това са: Стоил Стоилов, експерт по организация и
провеждане на избори, член на Обществения съвет към ЦИК,
госпожа Дечева, щял е да се включи и Стефан Манов като член на
Обществения съвет от БСЧИ „Пловдив“. За организирането се
надяваме при следващи такива организирани събития да можем да
вземем и ние участие.
Докладвам ви също в момента за сведение писмо, вх. № ЦИК02-61 от 25.10.2016 г. от главния секретар на Народното събрание, с
което ни уведомяват, че във връзка с организирането на пресцентъра
на Централната избирателна комисия в периода на изборите от 5 до
16 ноември дирекция „Управление на собствеността“ и дирекция
„Информационни и комуникационни системи“ ще окажат
необходимото съдействие за монтиране на мобилните студия и
провеждането на живите връзки от ЦИК. Копие от писмото да бъде
предоставено и на госпожа Жекова, която във връзка с дейността на
говорителите все пак да го има предвид – тя е отговорник по
акредитацията.
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Свързано с това ви докладвам писмо, вх. № ПВР-20-555 /или
може би „553“ – не се чете много добре/ от 27.10.2016 г. Писмото е
адресирано до нас и до господин Славчов. „Във връзка с
организирането на студиото на Българска национална телевизия за
отразяване работата на Централната избирателна комисия, молят да
им бъде предоставена възможност да бъдат паркирани
автомобилите, които осигуряват техническите мощности и временно
паркирани коли, които те са предоставили като номера в периода от
4 до 16.11.2016 г. и молят за съдействие да им бъде предоставена
възможност да монтират кабели и другите радио линии, елзахранване и техника в БНТ, като по сочат и лицето, което ще е
акредитирано и което ще получи пропуските за акредитация на
служителите. В тази връзка предлагам същото по отношение на
акредитацията към нас, по отношение на останалата част към
господин Славчов.
Уважаеми колеги, докладвам ви запитване, получено от
община Смядово, свързано с това е и питане от Радка Томова, която
не се е представила. И двете са получили по имейл. Едното е с
писмо, което е приложено към имейла от секретаря на община
Смядово госпожа Кайкова. Двете писма ги докладвам едновременно:
ПВР-06-49 и ПВР-22.509, защото се отнасят до едно и също нещо, а
именно, а именно, до протоколите на предаването на изборните
книжа и материали, които, съгласно решение № 37-96 и
Методическите указания влизат в чувалите, които са за
предаването /торбите имам предвид/. С оглед на това мисля, че в
случая, тъй като са адресирани до колегата Цачев, мисля, че той
следва да ги докладва, тъй като са свързани с книгите, които са
приети по негово предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, следващ докладчик е господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви за
последващо одобрение на отговор, който е изпратен от ЦИК до
господин Владимир Спасов във връзка с поставен въпрос от него,
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получен по електронната поща с вх. № ПВР-22-505 от 25 октомври
2016 г. Той живее в Аусбург, Бавария. Видял е, че секцията за
гласуване се намира в Мюнхен. Не е подал заявление и пита дали
може да гласува, въпреки че не е подал заявление за гласуване.
Отговорили сме му със стандартния отговор, че независимо че не е
подал заявление за гласуване извън страната той може да упражни
правото си на вот и, съгласно по-нататък условията, са посочени и
предлагам това за гласуване. /Другото е за сведение, ако позволите./
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Камелия Нейкова, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Метин Сюлейман, Росица Матева Севинч Солакова, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, следващ
докладчик е господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, ще се опитам да бъда
максимално делови.
Най-напред разпределен ми е отговор от Красимира Хендри от
„БиБиСи“. Мисля, че за това стана дума на вчерашно заседание. Да
добавя само съдържанието на писмото. Това е ПВР-24-65 от 25-и.
Докладвахте го изцяло? Добре, оставям го настрани.
Разпределено ми е писмо от Христина Ивова № 22-519 от 27-и,
която твърди, че в нашия сайт е записано, че може да се гласува
само след подадено заявление до 11.10.2016 г. Мисля, че няма такава
информация в нашия сайт. За сведение го докладвам.
Писмо от Стефан Манов, което е адресирано до членовете на
Обществения съвет и до Централната избирателна комисия, в което
той има предложение относно дневния ред на Обществения съвет,
който предстои да се проведе.
Мисля, че няма смисъл да го представям подробно. (Реплика:
Те искат информация от нас, това е важно за членовете.) Така е, но
това е писмо на един от членовете на един от Обществения съвет.
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Нека Общественият съвет вземе такова решение и тогава да го
докладвам, защото не е обсъждано на Обществен съвет.
РЕПЛИКА: Ако има искане, общественият съвет ще го
обсъжда, вие ще присъствате, те ще искат от Вас мнение и Вие ще го
изразите. А сега бихте могли да кажете на ЦИК и ЦИК да каже: Ние
така мислим.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мога да кажа, ако ЦИК желае, разбира
се. Съображението ми беше това, че това е обръщение на един от
членовете на Обществения съвет, който предлага на заседанието си
Общественият съвет да разгледа една поредица от въпроси. Те са
общо 6 теми. Ще ги прочета след малко.
Общественият съвет още не ги е разгледал. Аз нямам
информация дали е решил да ги разглежда. Това е обръщение към
обществения съвет и е приложено, всъщност е нещо като копие до
ЦИК. Ако искате, ще ги прочета едно по едно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има предложение
по процедура. Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Тъй като господин Манов очевидно е
писал на много от нас, предлагам колегата Томов да каже входящия
номер и датата. Те са качени във вътрешната мрежа.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Вх. № 00-217 от 30 октомври.
РОСИЦА МАТЕВА: Докато останалите колеги докладваме,
който желае да се запознае със съдържанието на писмото и да
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Дълго е, късно е. ако искате, да се
запознаем първо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, според
мен, това е добро предложение. Отвъд това аз обаче имам молба,
която подновявам всеки път: когато дойде нещо от Обществения
съвет или свързано, да имаме отделна точка „Обществен съвет“ ,
която очаквам докладчикът да предложи за дневния ред, защото
Общественият съвет към ЦИК гледа важни въпроси и трябва да има
отделна точка. Моля да го правим.в
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Госпожо председател, това писмо ми
беше разпределено по време на заседанието. След това вече бяхме
гласували дневен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете,
господин Томов, с другите си доклади.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Неделя, 30-ти е, получил съм го някъде
следобед в 16 часа и ви го докладвам при първа възможност.
Освен това, аз оставям на мен си, ако искате да го гласувам, че
преди Общественият съвет да се обърне към нас с тези въпроси, ние
няма защо да реагираме на искане на отделен член на Обществения
съвет. Това е моето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов,
молбата на колегите беше да кажете номера, за да се запознаят,
докато минат други доклади. Ако колегите решат, ще го върнат в
зала. Вие имате ли други доклади?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Разпределено ми е писмо от Дончо
Пачиков, вх. № 00-209 от 28 октомври 2016 г., в което всъщност са
приложени илюстративни материали от проведено мероприятие.
Никакъв текст няма. Дошло е и при мен.
Последно, което е малко по-особен случай: ПВР-22-538 от 30
октомври, също от днес. Имейл от господин Михайлов, който се
обръща към мен. Беше ми пратил, оказа се, и SMS. Чета текста,
който е сравнително кратък:
Чл. 49, ал. 2 от Изборния кодекс дискриминира хиляди
граждани избиратели, като ги лишава да гласуват и т.н. Аз не се
ориентирах точно какво иска. Говорих с него по телефона. Оказа се
за човека, че всъщност обект на неговата критика е смяната на
началния час за произвеждане на изборите от 6 на 7 часа, което го
затруднява да гласува. Обясних му, че това е въпрос, който би
следвало да бъде отнесен към законодателя, а не към Централната
избирателна комисия, която няма правомощия да променя часа нито началния, нито крайния час на изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Господин Томов, съвсем добронамерено: когато дойде
преписка, включително и след гласуван дневен ред, колеги
предлагат точка в дневния ред, която се включва допълнително и се
разглежда.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, колеги. Докладвам изх. № НР-1227 от 28.10 – молба от Ангел Гаджев, представляващ Инициативен
комитет, с която молба той се обръща към нас да му бъде
предоставена извадка от протокол на заседание на ЦИК от 27-и, с
който е отказан договорът на Инициативния комитет, представляван
от него и БТА по неясни причини и без мотиви.
Моето предложение е да му отговорим с писмо, че тази
информация е публична и че може да се запознае както на
електронната страница на ЦИК – „Заседания на ЦИК Архив“ и с
протокола на комисията от 27.10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Камелия Нейкова, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Метин Сюлейман, Росица Матева Севинч Солакова, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, колеги. Докладвам ви за
сведение две писма във връзка с предоставяне и разпространение на
материали от разяснителната кампания. Едното е от Агенцията по
заетостта, ПВР-00-191 от 26 октомври, другото е от Министерството
на правосъдието: ПВР-04-23 от 28 октомври 2016 г. Докладвам ги за
сведение.
Също така ви докладвам за сведение писмо, вх. № ПВР-23-507
от 25 октомври 2016 г. от Мариана Христова – редактор на „Евро
Чикаго“, с което госпожата ни информира, че е публикувала
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информационния материал на ЦИК за гласуване на български
граждани извън страната, за което ние й благодарим.
Докладвам ви за сведение писмо, последващо, от господин
Димитър Иванов, в отговор на писмото, което гласувахме по-рано
към него: ПВР-23-73 от 26 октомври, с което продължава да ни
обяснява какво пише в чл. 263. Предлагам ви за сведение, а ние, така
или иначе, като част от нашата разяснителна кампания за българите,
живеещи извън страната и които ще гласуват на изборите извън
страната, сме подготвили в следващата седмица да пуснем
информация в интернет и във Фейсбук с какви други документи за
самоличност, освен с лична карта, могат да установят самоличността
си и да гласуват, както и да им напомним за тези, които не са
включени в списъците, че могат да гласуват, като подадат
декларации и бъдат дописани.
Ако има друго становище да му отговаряме? Но мисля, че
няма.
Докладвам ви, последно, за сведение, писмо, вх. № ПВР-00210 от 29 октомври 2016 г. от господин Стефан Манов, с което ни
приветства за поставянето на интернет страницата на комисията на
видеоклип за обучение на СИК. Това е вярна стъпка в посока на
въвеждане на инвестиционни форми на обучение, като в следващата
част от изложението ни предлага други интерактивни сесии на
дистанционно обучение, интернет семинари и т.н. Предлагам ви,
колеги - качено е във вътрешната мрежа на 29 октомври - който
желае, да се запознае.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме
със следващ докладчик госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, за сведение ви докладвам вх.
№ МИ-06-920 от 28.10.2016 г. От община Аксаково са ни изпратили
заверено за вярност копие на заповедта на кмета на общината за
определяне на длъжностните лица от общинска администрация,
които са отворили запечатано помещение, съгласно наше решение,
заверено за вярност копие на протокола и заверено за вярност копие
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на писмо до началника на отдел „Държавен архив“. Това писмо е
получено както по електронната поща, така и в оригинал.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-01-207 от
28.10.2016 г. От Министерство на външните работи с ни препратили
въпрос от посолството в Атина, като ни питат при проведените на 21
и на 24-и октомври Колосовски дни на остров Крит многократно е
бил поставен въпросът за издаване на удостоверение за гласуване на
предстоящи избори. В тази връзка молим за потвърждение, че чл.
263, ал. 2 от Изборния кодекс се отнася само за случаи, когато наред
с въпросното удостоверение се предоставят документи за
самоличност с изтекъл срок на валидност, може ли да бъде издадено
удостоверение, съответно да бъде гласувано с удостоверение и
изтекъл документ от български гражданин, които не са
разпознаваеми от предоставения документ за самоличност,
конкретно: лицата, навършили 18 години, подаващи заявление за
първи път лична карта и притежаващи задграничен паспорт с
изтекъл срок, преди навършване на 14-годишна възраст, когато
личната карта на лицето е изтекла преди 2010 г. и са налице трайни
изменения на външния вид или удостоверяване на самоличността.
Проектът на отговор, който ви предлагам, трябва да е в папка с
моите инициали във вътрешната мрежа от вчера. Да не го изчитам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да
се запознаете. Имате ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Камелия Нейкова, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Метин Сюлейман, Росица Матева Севинч Солакова, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Следващ
докладчик е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изх. № ПВР-15-198 от 29
октомври 2016 г. Получили сме писмо от Районна избирателна
комисия Русе, с което искат разрешение да назначат трима
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сътрудници за подпомагане на дейността на РИК по приемаме на
протоколите за изборния ден. Предлагам ви дадем разрешение за
назначаване на трима сътрудници за подпомагане приемането на
протоколите с резултатите на СИК до окончателно оформяне на
протоколите на РИК при условията на Решение № 33/77. За ваша
информация, ви уведомявам, че в районна секционните избирателни
комисии са около 330, така че мисля, че можем да им разрешим
трима сътрудника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари?
Режим на гласуване, колеги?
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Камелия Нейкова, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Метин Сюлейман, Росица Матева Севинч Солакова, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Имате ли още
доклади?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изх. № НР-00-23 от 30
октомври сме получили писмо от „Информационно обслужване“, с
което ни уведомяват, че по изпратеното писмо за блокиране на
достъпа до личните данни на две лица достъпът е блокиран.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, имам две писма.
Едното писмо е от Екатерина Петрова (поне така се вижда от
имейла, защото не си е изписала името). Относно празна бюлетина е
запитването й: „Уважаеми господа, в медийното пространство се
дискутира само квадратчето „Не одобрявам никого“. Като фиксиран
гласът на избирателя отива към Големите. Аз гласувам с празна
бюлетина. Отива ли моят глас някъде?
Благодаря.“
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Аз не знам дали е необходимо да отговаряме
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Така че това е просто за сведение.
Един друг господин обаче, който си е написал името –
Божидар Колов: „Здравейте, понеже в разяснителната кампания
досега не става съвсем ясно, а избирателната активност е от ключова
важност за определяне на резултатите от референдума, искам да
попитам следното: Ако в общата бюлетина с трите въпроса на
референдума е посочен отговор на само един от тях, за останалите
два отчита ли се избирателна активност?
Второто, ако в общата бюлетина с трите въпроса на
референдума са посочени отговори на два от въпросите, а на третия
са задраскани и двете квадратчета, то ще бъде ли отчетена
избирателна активност по третия въпрос на принципа…“ и т.н.
Тук долу-горе е същата работа, но бих могъл да му отговоря в
смисъл, че в бюлетината активността се отчита за цялата бюлетина,
а не по въпрос. Той говори не за действителност на бюлетината, а
изобщо за активност. Активността е дали си пуснал изобщо
бюлетина, дали е участвал. Така че, ако нямате нищо против, да
отговоря кратко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,в
подлагам на гласуване такъв отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Камелия Нейкова, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Метин Сюлейман, Росица Матева Севинч Солакова, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ли бяха
Вашите доклади?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с вх. №
МИ-08-50, МИ-08-51, МИ-08-52 и МИ-08-53 съм получила призовки
за явяване в качеството ми на актосъставител, както и господин
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Томов и господин Сюлейман в качеството им на свидетели. Ще
връча призовките на колегите.
С това, колеги, закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание утре в 14,00 часа. Благодаря
Ви, че успяхме да докладваме всичко, което досега трябваше да бъде
докладвано.
(Закрито в 20,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Юлия Стоичкова

