ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 431
На 31 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
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
1. Проект на решение относно повторната проверка на
гласувалите в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и националния референдум.
Докладва: Александър Андреев
1а. Доклад във връзка с номерация на протоколите.
Докладва: Севинч Солакова
2. Писмо до РИК относно прилагане на Решение № 3796ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК.
Докладва: Румен Цачев
3. Публикуване на списък на упълномощените представители.
Докладва: Румен Цачев
4. Доклад по писмо до Печатницата във връзка с
упълномощените членове.
Докладва: Севинч Солакова
5. Приемане на Оперативен план.
Докладва: Севинч Солакова
6. Доклад относно организацията на гласуването извън
страната.
Докладва: Йорданка Ганчева
7. Съобщения във връзка с разяснителната кампания.
Докладва: Росица Матева
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8. Доклад по писмо до Главния секретар на Областна
администрация – София.
Докладва: Румен Цачев
9. Доклади по медийни пакети.
Докладва: Таня Цанева
II. ДРУГИ
10. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Владимир Пенев
10а. Доклад относно смяна на член на ОИК.
Докладва: Георги Баханов
10б. Доклад
относно
експерименталното
машинно
преброяване.
Докладва: Цветозар Томов
10в. Доклад относно машинното гласуване.
Докладва: Ерхан Чаушев
11. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладва: Ивайло Ивков
12. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева,
Севинч Солакова,
Румен Цачев,
Метин Сюлейман,
Ивайло Ивков и
Иванка Грозева
13. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, и
Таня Цанева.
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ОТСЪСТВАТ: Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Мартин
Райков и Румяна Стоева-Сидерова.
Заседанието бе открито в 114,20 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги!
В залата присъстват 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимият кворум, откривам днешното
заседание.
Колеги, предлагам ви следния Проект на дневен ред:
В тематична рубрика:
I. ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
1. Проект на решение относно повторната проверка на
гласувалите в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и националния референдум.
Докладчик е господин Андреев. Днес е срока, за да вземем
това решение.
2. Писмо до РИК относно прилагане на Решение
№ 3796ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК.
Докладчик е господин Цачев.
3. Публикуване на списък на упълномощени представители.
Докладчик е отново господин Цачев.
4. Доклад по писмо до Печатницата във връзка с
упълномощените членове.
Докладчик е госпожа Солакова.
5. Приемане на Оперативен план.
Докладчик е госпожа Солакова.
6. Доклад относно организацията на гласуването извън
страната.
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Докладчик е госпожа Ганчева.
7. Съобщения във връзка с разяснителната кампания.
Докладчик е госпожа Матева.
8. Доклад по писмо до Главния секретар на Областна
администрация – София.
Докладчик е господин Цачев.
9. Доклади по медийни пакети.
Докладчик на този етап – госпожа Цанева.
В тематична рубрика:
II. ДРУГИ
10. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладчици са господин Пенев, господин Томов и господин
Ивков.
11. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладчик е господин Ивков.
Липсваща точка, след което
12. Доклади по писма.
Докладчици са госпожа Ганчева, госпожа Солакова, господин
Цачев, господин Сюлейман, господин Ивков и госпожа Грозева.
13. Разни, от която се отказвам да взимам отношение.
Колеги, имате ли предложения за допълнения към така
предложения дневен ред?
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в т. 12 – „Доклади по
писма“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви, госпожо
Иванова.
Друго предложение?
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Има само един доклад на
постановления на прокуратури – евентуално нова точка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Баханов, ние
взехме протоколно решение, че постановления на прокуратури,
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преписки до РПУ-та и до прокуратури няма да гледаме до
приключване на евентуален втори тур, респективно нов избор на
изборите на 13 ноември 2016 г.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател, за
информацията.
Тогава, за да не съм капо, ако може да ме включите в т. 11 –
„Искания за отваряне на запечатани помещения“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбира се, господин
Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: И в Смяна на член на ОИК.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е важна точка.
Тогава това ще бъде нова т. 10а – „Доклад относно смяна на член на
ОИК“.
Други предложения, колеги?
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Доклад относно предаване на
бюлетините с днешна дата по график.
Моля като отделни писма да бъдат включени в началото на
дневния ред от Столична община до ЦИК писмо във връзка с
номерацията на протоколите за частичния избор за район „Младост“,
както и писмо от „Демакс“ – също във връзка с номерацията на
протоколите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това ще бъде
т. 1а.
Докладът за бюлетините ще започнем непосредствено след
приемането на дневния ред, а това ще бъде нова т. 1а.
Други предложения, колеги?
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в 15,00 ч. ще се проведе
среща „Сиела“ - „Информационно обслужване“ – ЦИК, относно
преноса на данни, картиране и т.н. от флашки, памети, софтуери към
изчислителните пунктове. Моля, колегите, които са в групата да имат
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предвид, че към 15,00 ч. ще дойдат за съгласуване на този тип
действия, които правим всеки път.
Освен това някъде към 18,00 ч. да имате готовност да
гласуваме някакъв проект за обсъждане и евентуално приемане.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Чаушев, записах
Колеги, има ли други предложения и допълнения? Не
виждам.
Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен
ред.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Метин Сюлейман и Таня
Цанева.), против – няма.
Приема се.
Колеги, преди да преминем към т. 1 от дневния ред, моля
госпожа Солакова да докладва относно получаването и предаването
на бюлетините.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, днес по график
бяха предадени бюлетините – към 11,30 ч. приключи предаването, за
Търговище, Добрич, Варна, Шумен и Разград. Нямаше никакви
проблеми. Както ме увериха от Печатницата, нашето писмо с
промяната в състава на упълномощените членове за Варна е
пристигнало навреме. Успели са да подменят протоколите, да ги
оформят с името на новия член и всичко е наред с дестинациите.
В тази връзка обаче искам да помоля да погледнете Проект на
писмо до Печатницата на БНБ с копие до Министерството на
финансите. Както вчера ви докладвах, с оглед на допуснатата
техническа грешка в името на един от упълномощените членове на
РИК – Велико Търново, вчера Районна избирателна комисия –
Велико Търново, са приели решение на свое заседание за тази
поправка. Изпратили са ни. Формално изпълнение на договора
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между нас и Печатницата изисква да ги уведомим за тази промяна в
решението.
Проектът е с номер накрая 27 до Печатницата на БНБ с копие
МФ.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да се
запознаете.
Има ли коментари, предложения? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева.), против –
няма.
Приема се.
Колеги, бих искала да ви информирам, че по обективни
причини отсъстват госпожа Сидерова, господин Райков, госпожа
Мусорлиева и госпожа Бойкинова. Госпожа Матева е дежурна,
господин Андреев пише проекта по т. 1, господин Чаушев се готви за
срещата, господин Томов се готви за следващата среща след тази,
така че и те по обективни причини не са в началото на нашето
заседание.
Във връзка с този ми доклад, колеги, в момента не можем да
разглеждаме т. 1, ще преминем директно на нова т. 1а.
Нова точка 1а – Писмо от Столична община и от „Демакс“.
Докладчик е госпожа Солакова.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо с вх. № ЧМИ-00-39 от 31 октомври 2016 г. по електронната
поща от изпълнителния директор на Печатница „Демакс“. То е
адресирано до кмета на Столична община с копие до Централната
избирателна комисия във връзка с номерацията на протоколите за
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частичния избор за кмет на район „Младост“. Иска се да се
предоставят номерациите на протоколите.
От Столична община сме получили писмо в оригинал с
приложен протокол на Общинска избирателна комисия № 84аМИХК
и Протокол на Секционна избирателна комисия, съгласно образец,
изборна книга Приложение № 82а-МИХК.
Писмото е с вх. № МВИ-06-77 от 31 октомври 2016 г.
Колеги, предполагам, че писмото е публикувано във
вътрешната мрежа. Аз също не съм имала време да го изчета цялото,
тъй като е свързано с номерацията на протоколите и освен това по
поставен досега въпрос – не знам дали не беше в неофициален
порядък, бяха разбрали от Столична общинска избирателна комисия,
че фабричните номера на протоколите са с 15 позиции. Това, което
виждам тук, е точно така.
Предлагам ви, с оглед на това, че за местните избори през
2015 г., като се има предвид, че Министерския съвет е възложител по
договора за изработване и отпечатване на протоколите за отразяване
на данните от гласуването в местните избори – протокол за
секционна избирателна комисия за съответния вид избор, както и на
общинска избирателна комисия, те са ни направили предложение
през м. септември 2015 г. Централната избирателна комисия одобри
предложението за номерацията и структурата на номерацията на
протоколите.
Доколкото знам, тази година имахме писмо от Столична
община или ОИК – колегата Бойкинова докладва отговор.
Изпратихме писмо, в което указахме, че следва да се обърнат към
Администрацията на Министерския съвет, за да могат да се снабдят
със структурата на номерацията на протоколите. Колегата Христов
ще помоля да ме допълни, за щото той скоро имаше доклад. След
неговия доклад, разпределена на мен една кореспонденция по
електронната поща от „Демакс Ди Пи Ай“ до нас и до
„Информационно обслужване“ с посочване и уточняване на
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структурата на номерацията на протоколите за частичните местни
избори предоставих кореспонденцията на колегата Христов.
Днес получаваме този протокол. Явно фабричният номер не
съответства на одобрените номера като структура от Централната
избирателна комисия по предложение на Администрацията на
Министерския съвет за общите избори през 2015 г.
Затова в много бърз порядък, с оглед и на краткото време,
което остава за отпечатване на тези протоколи, предлагам да
изпратим по компетентност на Администрацията на Министерския
съвет писмото на Столична община с приложените протоколи като за
нас оставим копие от писмото и копие от съответния протокол.
Предлагам това и моля да го гласуваме, а писмото на
„Демакс“, тъй като то е адресирано до Столична община с копие до
нас, ви го докладвам за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване изпращане на писмото до
Администрацията на Министерския съвет с копие до Столична
община.
Отменям гласуването. Моля да повторим какво гласуваме.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, пропускът е мой.
Не съм предполагала, че писмото е на Столична община, подписано
от заместник-кмета Ралица Стоянова и заместник-кмета Дончо
Барбалов е преподписано и от председателя на Общинската
избирателна комисия, и от секретаря на ОИК – Столична община.
Тъй като не съм предполагала, че може да се получи такова нещо,
затова ви го докладвах като писмо от Столична община.
Така че изправям моя пропуск. Моля да бъда извинена.
Писмото е общо от Столична община и от председателя и секретаря
на Общинската избирателна комисия – Столична община.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня
Цанева.), против – няма.
Приема се.
Колеги, с това приключихме с т. 1а от дневния ред.
Продължаваме с точка 2 – Писмо до РИК относно прилагане
на Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, подготвил съм Проект на
писмо, което е във вътрешната мрежа. Мисля, че трябва да го
изпратим до районните избирателни комисии и до кметовете на
общини. То е свързано с Приложение № 83-ПВР и Приложение
№ 64-НР, свързани с прилагането на наше Решение № 3796, а тези
приложения всъщност са протоколите, които се подписват между
членовете на СИК и членовете на комисията по чл. 287 за предаване
на торбите с книжата и пликовете с книжата в тях за съхранение в
общинската администрация. Във вида, в който в момента
съществуват тези две изборни книги, те не съответстват на
документите, които трябва да се намират в пликовете № 2 – за
изборите, и плик № 4 за Националния референдум, предвид това че с
Решението за приемане на Методически указания ние всъщност
направихме едно изменение по отношение на съдържанието на тези
книжа, които се поставят в пликовете.
Затова в писмото ние обръщаме внимание на районните
комисии и на кметовете, че при опаковането на изборните книжа и
материали вторият формуляр на протокола на СИК, който е
непопълнен или сгрешен, както и протокола за предаване и приемане
на изборните книжа, съставен в предизборния ден, се поставят в
торбата. В тази връзка при приемане на книжата те няма да се
намират в плик № 2, съответно в плик № 4 за референдума и не
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следва да се вземат предвид при съставянето на протоколите
Приложение № 83 и Приложение № 64 за референдума по чл. 287,
тъй като те няма да се намират в пликовете.
Също така с Решение № 3893 приехме Част втора от
Методическите указания за районните избирателни комисии, в които
е указано, че екземплярът на подписаната приемо-предавателна
разписка, който е за секционната избирателна комисия, не се поставя
на таблото пред секцията до копието от секционния протокол, а
следва да се постави в плик № 2 за изборите и съответно в плик № 4
за референдума. По този начин тази разписка, поставена в плика, се
предава на комисиите по чл. 287. Това обстоятелство обаче не е
отразено в посочените, които казах протоколи за приемане на
книжата и материалите, и по този начин комисията по чл. 287 трябва
да съблюдава и това обстоятелство – дали в пликовете се намира
приемо-предавателната разписка, което да отрази при съставянето на
съответния протокол за изборите и за референдума.
С това писмо даваме указания да бъдат запознати
секционните избирателни комисии, както и комисията по чл. 287 за
прилагане на тези указания, свързани с по-различното съдържание
на приемо-предавателните протоколи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. (Уточнение на
членовете на комисията извън микрофона.)
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, отбелязах това за сгрешения
протокол. Съответно тук ще бъде направена корекция, долу също
трябва – пропуснал съм израза „във връзка с това“ на последното
изречение. Това е.
Писмото е ясно.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Има ли други предложения за изменение и допълнение? Не
виждам.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Метин
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Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева.), против – 2 (Йорданка
Ганчева и Росица Матева.)
Колеги, прие се изпращането на това писмо.
Изчерпахме т. 2 от дневния ред.
Продължаваме с точка 3 – Публикуване на списък на
упълномощените представители.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НР-12-26 от 28
октомври 2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпил
списък на упълномощени представители при произвеждане на
изборите за президент и вицепрезидент и Националния референдум
като списъка е постъпил от инициативен комитет, регистриран за
участие в информационно-разяснителна кампания, който е
представляван от Станислав Трифонов. Списъкът е подписан от
упълномощено от представляващия инициативния комитет лице. Той
е съобразен с наше Решение № 3718 от 4 октомври 2014 г. по
отношение на формата и в случая е постъпил в Централната
избирателна комисия, тъй като се касае за упълномощени
представители за извън страната при произвеждане на Националния
референдум.
Заявените лица за публикуване в списъка са 29 лица с
посочени трите имена, единен граждански номер, номер и дата на
пълномощното. Списъкът е подписан по реда на наше Решение №
3718 от 4 октомври 2014 г.
Извършена е проверка на лицата, които са посочени в списъка
и с вх. № ПВР-00-213 от 30 октомври 2016 г. в Централната
избирателна комисия ...
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля да прекъснем,
господин Цачев, защото току-що се наруши кворума.
Колеги, давам 15-минутна почивка. (В залата влизат членове
на Централната избирателна комисия.)
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Колеги, преди да е влязло в сила решението ми за даване на
почивка, продължаваме с дневния ред.
Продължете, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, както казах, получена е информация
относно проверката на лицата от „Информационно обслужване“ като
за всички 29 лица, приложени за упълномощени представители на
инициативния комитет не са констатирани нарушения, поради което
те следва да бъдат публикувани в публичния регистър на
Централната избирателна комисия за упълномощени представители
на инициативни комитети, партии и коалиции, участващи в
информационно-разяснителна
кампания
за
Националния
референдум.
Предлагам да приемем решение, с което да бъде публикуван
този списък на упълномощените представители на инициативния
комитет за извън страната.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Цачев, бих искала да попитам на коя дата е
постъпила преписката в Централната избирателна комисия и на коя
дата е извършена проверката?
РУМЕН ЦАЧЕВ: Както казах, преписката е постъпила с вх. №
НР-12-26 от 28 октомври 2016 г. Проверката е постъпила с вчерашна
дата при нас с вх. № ПВР-00-213 от 39 октомври 2016 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Цачев.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване с протоколно решение да одобрим
публикуването на този списък на нашата интернет страница в
съответната рубрика.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 11 (Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Метин
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Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев.), против – 1 (Ивилина
Алексиева.)
Колеги, позволете ми кратък отрицателен вот. Гласувах
„против“, не защото не считам, че трябва да се публикува списъка на
упълномощените представители. Гласувах „против“, защото считам,
че оптимално възможният начин на извършване на проверка на тези
представители отнема, както разбрахме, два дни, което за мен е
твърде дълго и би могло да постави включително в невъзможност
Централната избирателна комисия своевременно и в дена преди
изборите
да
публикува
списъците
на
упълномощените
представители, което би могло да повлияе негативно и на
участниците в политическата надпревара.
Продължаваме с точка 4 – Доклад по писмо до Печатницата
във връзка с упълномощените членове.
Колеги, тъй като доклада по тази точка беше в началото,
преминаваме на следваща точка от дневния ред.
Точка 5 – Приемане на Оперативен план.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикуван Проекта на Оперативен план. Съжалявам, че
сме в такъв състав, може би трябва да сме в по-пълен състав, за да го
разгледаме и да го приемем.
Днес имахме работна среща на комисията по покана на
Работна група 1.2. Не бяхме в голям състав. Разгледахме Проекта на
Оперативния план. Направиха се бележки и корекции по плана.
Опитах се коректно да ги отразя в последната редакция. Надявам се
да фигурират.
Моля тези колеги, които направиха бележки, тъй като те и в
момента са в залата, да погледнат, за да видят дали наистина са
отразени.
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По традиция малко преди изборния ден приемаме Оперативен
план, с който в общи линии щрихираме организационните точки за
работата на Централната избирателна комисия в деня на изборите,
създадените оперативни групи по отделни тематични въпроси,
получаването на информация от страната, обобщаването и
публикуването на електронната страница на Централната
избирателна комисия, както и реда за получаване на протоколите от
районните избирателни комисии.
Колеги, искам да направя само едно работно докладване на
Оперативния план и след кратко обсъждане, предлагам гласуването
да бъде отложено, тъй като наред с Оперативния план стоят още
няколко въпроса, свързани с организацията на дейността на
Централната избирателна комисия и подпомагането й в дните преди
и по време на изборите, както и при приемането на протоколите от
районните избирателни комисии.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Простете, госпожо
Солакова. Тъй като в момента вече са пристигнали от
„Информационно обслужване“, предполагам и от „Сиела Норма“ –
нали господин Чаушев?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: С оглед на факта, че не
можем да продължим да пазим кворум, в този момента, колеги, аз
наистина давам 30-минутна почивка.
(След почивката)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги!
В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимият кворум, продължаваме днешното
заседание след много ползотворни срещи, свързани с подготовката
на предстоящите избори и референдума.
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Колеги, продължаваме с точка 1 от дневния ред – Проект на
решение относно повторната проверка на гласувалите в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и Националния
референдум.
Колеги, по тази точка ще има три Проекта на решения.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в днешния ден
трябва да вземем решенията, с които да възложим и да определим
реда за проверката и сроковете за извършване на проверка за
гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс, с оглед на
което предлагам два отделни Проекта – единият, който да се отнася
до изборите за президент и вицепрезидент на републиката, другият е
за Националния референдум, както и ви предлагам в тази точка да
разгледаме с оглед и възлагането на проверката на ГД “ГРАО” при
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) за извършване на проверката за гласуване в нарушение на
Изборния кодекс, да приемем и едно решение, което е с оглед
създаването на базата данни по чл. 242 от Изборния кодекс, а именно
за избирателите, които не са упражнили правото си на глас, което
знаем, че с изменението на чл. 3 е задължително, с оглед, че
обстоятелството, че един път да бъдат вадени списъците и те да
бъдат предоставени на ГД “ГРАО” за създаването на тази база данни.
По отношение на това трето решение, което е № 3903,
предлагам в днешното заседание да го приемем с протоколно
решение, след което с писмо да го изпратим за съгласуване на Главна
дирекция „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и
благоустройството с оглед евентуално съгласуване на текстовете,
които са предвидени в Проекта на решение.
Предлагам да тръгнем с първия Проект, който е с № 3901ПВР/НР. За основа е използвано Решението, което бяхме приели в
миналогодишните избори, когато имахме
местни избори и
Национален референдум, като в случая става въпрос за възлагане на
проверката за гласуването в Националния референдум, съответно
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списъците ще бъдат предоставени от районните избирателни
комисии.
Решението е кратко. Предлагам колегите да се запознаят и ако
има допълнения по отделните текстове да можем да ги добавим и да
го приемем с номер. (Уточнение на членовете на комисията извън
микрофона.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин
Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Мисля си в т. 2, където изброяваме
документите, дали да не ги цитираме точно така, както те са
всъщност в плик 1 – избирателен списък, декларации,
удостоверение, списъка на заличените лица и мисля, че беше
списъка за вписване на придружителите?
Защото тук казваме две неща и казваме „и други книжа“.
Можем просто да ги вземем от там и да кажем какво предават.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Приемам да бъде допълнено.
Тоест изброяването да бъде какво точно прилагаме в плик № 3.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Без да цитираме.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма да цитирам плика, но от
плик № 3 каквото сме предвидили, да го включим. (Уточнение
между господин Цачев и господин Андреев.)
Те после с чувалите ни ги дават, а в момента само изпращат
списъците. (Уточнение на членовете на комисията извън
микрофона.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете, господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нанесох това и приемам в т. 2 да
бъдат описани така, както са към приложенията, към списъка, които
се слагат в плика, който се предава. Оттук нататък кажете, ако има
допълнително някакви бележки.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли други
предложения?
Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Има едно разминаване в т. 3 с Решение
№ 3796 – „За предаването се предава разписка в 2 екз.“.
„В два екземпляра“, но там сме казали, че се съставя протокол
по опис – в протокола се описват книжата. Да не пишем, че е „по
опис“. В крайна сметка, там сме го казали, но да заменим „разписка“
с „протокол“. (Уточнение на членовете на комисията извън
микрофона.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тъй като това е Националния
референдум няма как да имаме балотаж.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Мисля, че вече се
ориентирахме към приключване разглеждането на този проект. Бяха
направени корекции.
Колеги, последни коментари? Не виждам.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да слагаме ли текста „подлежи на
обжалване“?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включи го.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Понеже е за Национален референдум,
където е „избиратели“ да се замени с „гласоподаватели“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Режим на гласуване.
Отменям гласуването.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Има ли за подвижна секционна
избирателна кутия?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, в т. 2 първият абзац се
отнася по отношение на районните избирателни комисии, които
предават на ГД “ГРАО” и там са СИК – ПСИК, а в долния текст,
който е: „За целите на проверката Централната избирателна комисия
предава списъците за гласуване извън страната“ – сканираните,
защото те се получават тук, при нас. Затова е така.
Тоест в т. 2 са двете – едното е от РИК, а другото е от ЦИК за
полученото извън страната.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли други
въпроси? Не виждам.
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Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Росица
Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.), против - 2 (Георги Баханов и
Йорданка Ганчева.).
Това е Решение № 3902-НР.
Това е първото от решенията, на които днес изтича срока им.
След това ще докладвате и другите.
Заповядайте, госпожо Ганчева, за отрицателен вот.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах „против“, не заради
Проекта на решение, а защото считам, че в Централната избирателна
комисия има практика, макар и оперативно, извън микрофоните,
когато някой колега забележи нещо, макар и неправилно и неточно,
да отменим гласуването и да го обсъдим. Така беше и случаят, когато
колегата Баханов, макар че не на правилното място, и на мен ми
направи впечатление, тъй като седи до мен, отбеляза …
Госпожо председател, Вие реагирахте бурно, затова гласувах
и „против“ целия проект на колегата Андреев.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Андреев, с втори проект.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вторият проект е с № 3902, който
се отнася до проверката за гласуване в нарушение в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката. Като основа за него съм
ползвал изборите за Народно събрание, тъй като по отношение на
референдума, както казах в началото, то беше от това, което е от
миналата година – референдума.
Ще помоля да го погледнете. То също не е друго. В смисъл, за
да не представям отделните части, всеки от колегите, който има
някакви допълнения или пък нещо, което трябва да бъде включено,
да направи предложение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не
виждам.
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Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня
Цанева.), против – няма.
Това е Решение № 3903-ПВР.
Продължете с третия проект, който днес предлагате да се
приеме с протоколно решение, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с чл.
242, ал. 1 от Изборния кодекс, където е предвидена неблагоприятната
последица в случай негласуването задължително, както е предвидено
в чл. 3, а именно, че ако в два поредни избора едно лице не е
гласувало, то се заличава от избирателните списъци. С оглед
обстоятелството, че така или иначе списъците ще бъдат предадени на
ГД “ГРАО” за извършване на проверка за гласуване в нарушение на
Изборния кодекс, за да не се вадят допълнително изборите за
съставянето на такава база данни, предлагам този проект да го видим
и, ако го приемем в неговите части, да го изпратим за съгласуване на
ГД “ГРАО” към Министерството на регионалното развитие и
благоустройството с оглед съгласуване на текстовете и евентуално,
ако те имат допълнителни бележки, които да бъдат направени, тъй
като те трябва да създадат тази база данни на лицата, които не са
упражнили правото си на глас, и евентуално при последващите, въз
основа на тази база данни, ако се запази текста, тоест не бъде
отменен от Конституционния съд като противоконституционен, то да
може в третите избори, които ще се паднат де факто, тези лица да
бъдат заличени от избирателните списъци.
С оглед на това ви предлагам текста, който е, като вътре съм
включил и текст, който е по отношение на местните избори, тъй като
в момента ще се произвеждат и местни избори и в т. 2 е предвидено,
че участието в нови и частични не засяга, тъй като там трябва да

21
бъде общ. Тоест да въведем някакви правила, които все пак да бъдат
общи за всички видове избори.
Знаем, че в тази връзка ни бяха зададени и въпроси,
пристигайки и в Централната избирателна комисия, на нас и като
говорители питането дали, ако не участва примерно при евентуален
нов избор за президент и вицепрезидент дали това се брои, че не е
гласувал в изборите.
С оглед на това обстоятелство и текста на т. 1 и т. 2, и след
което са вече точките, свързани със създаването на базата данни.
Първо, по отношение на основанията предлагам те да бъдат в
чл. 57, ал. 1, т. 1, тъй като така, както е предложен проекта, т. 30 – тя
е за проверката за гласуване в нарушение на Изборния кодекс и няма
отношение към чл. 242 от Изборния кодекс. Евентуално да добавим
и т. 48 по отношение на правилата, които Централната избирателна
комисия има възможност да създава в рамките на прилагането на
Изборния кодекс. Ако прецените, може да я включим и нея.
Това е моето предложение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги? (Уточнение на членовете на комисията извън
микрофона.)
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Един подобен въпрос. Ако трябва да
спазваме докрай буквата на закона или рестриктивни – това са два
различни вида избор, което винаги сме повтаряли, за общински
съветници и другия – за кметове. Би трябвало всеки да е поотделно.
Тоест тука в т. 2 не би трябвало да го има съюза „или“. Това е моето
мнение.
Що се касае до т. 1, тя е същата. „Гласувал в съответния вид
избор“ е такъв, който е гласувал на първи или на втори тур.
Съгласен съм, но тук пише „когато се произвежда такъв на
съответните общи избори“. Ако имаме претенции това решение да е
принципно за всички видове избори, то не трябва да носи индекса
„ПВР/МИ“, от една страна. Тоест да решим въпроса-
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От друга страна, ако е само за ПВР/МИ, тук трябва да кажем
„нов избор“.
Прегледах и текста от Конституцията, и текста от Изборния
кодекс и не зная дали пък тогава ще бъде така, защото новият избор
си е нов избор. Дали става въпрос за един и същи избор, когато при
президента и вицепрезидента имаш насрочен нов избор, заради това
че не е могъл да спечели от първия тур?
Тоест, „или“ ли ще е съюза или „и“? Това мисля в момента.
Не предлагам другото, обаче клоня, че трябва да е гласувал и
на двата тура, така наречени – и на първия, и на втория избор, за да
не търпи санкцията.
Много са хипотетични нещата, но за т. 2 по-скоро съм
сигурен, че според мен не трябва да има „или“, защото трябва да
гласува и за общински съветници, и за кметове иначе за изборите за
кметове ще трябва да се приложи санкцията.
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Да
разбирам
ли,
че
предложението е по отношение на т. 2?
ИВАЙЛО ИВКОВ: По отношение на изборите за общински
съветници и кметове гласувал е избирателят, който е гласувал в
общите избори за общински съветници и кметове „или“ в някои,
казва Проекта за решение, от проведените по време на мандата нов
или частичен избор.
Мисля, че не трябва да включваме „или“ в някои или пък да
сложим точка и да не го коментираме.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Въпросът е следния: Да бъде „и“.
ИВАЙЛО ИВКОВ: А пък иначе, ако така ще остане т. 1, пък
да бъде в съответните „втори тур или нов избор“, за да обхванем
всичко.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тогава можем да сложим “и/или“
нов избор (втори тур)“. Или обратното – „втори тур (нов)“.
(Уточнение на членовете на комисията извън микрофона.)
Тук въпросът е на тълкуване от гледна точка какво има
предвид законодателя при разпоредбата на чл. 242, ал. 1. Дали той е
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имал предвид общите избори по принцип, защото моето разбиране е,
че той е имал предвид общия избор, който включва както гласуване
на първи тур и нов избор, а не да е гласувал, тоест и едното, и
другото да се броят, че е два пъти и тогава от следващите избори да
не бъде включен. Защото все пак се дава възможността на
избирателя един път да не упражни, след дълго време отново да не
упражни правото си, което вече дава възможността на третото
такова, тъй като мандата е петгодишен в едните, в другите –
четиригодишен, то тогава вече ще бъде заличен.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, мисля, че сме обсъждали този въпрос, когато влязоха
в сила измененията на Изборния кодекс, но както каза и колегата
Данаил Кирилов, би следвало да търсих духа и целта на закона, а при
обсъжданията и в Правната комисия, и в парламента беше развито
съображението, че следва да се приема, че на гласуването в един вид
избор означава или на първи, или на втори тур, тъй като когато се
налага да се произвежда нов избор втори тур, при първия не е избран
кандидат. Тоест не е формиран съответния орган. След втория тур
тогава се формира и това на практика един вид избор от този вид.
Вторият вид е след пет години и евентуално санкцията ще бъде при
следващия, трети вид избор.
Смятам, че няма какво да го обсъждаме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Матева.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Общите избори включват едното
и другото, защото той няма необходимия брой действителни гласове.
(Уточнение на членовете на комисията извън микрофона.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля, че
успяхме да уточним този въпрос, надявам се?
Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Само 1-2 по-скоро технически бележки. „10
ноември“, вписано като дата за извън страната – списъците, в
другото решение пишем „11 ноември“. Умишлено ли са различни
датите или за всичките трябва да … Да кажем „11 ноември“ – говоря
за нещата, които Централната избирателна комисия трябва да
представи на ГД “ГРАО” за документите и съобразно другите
решения по отношение на списъците – приложени същите книжа,
както приехме изчерпателно изброяване за разписката, може би
трябва да е същото.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колега Андреев, предполагам приемате?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще уеднаквим датите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, предполагам не
възразявате?
Колеги, знам, че ще го приемем днес с протоколно решение,
за да чуем и становището на ГД “ГРАО”, за да съгласуваме.
Имаме ли други поправки преди да го подложа на гласуване?
Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.), против няма.
Колеги, изчерпахме т. 1 от дневния ред. Разбира се, току-що
приетото с протоколно решение ще бъде изпратено до ГД “ГРАО” с
писмо за съгласуване.
Следващите точки, на една от които спряхме докладчика в
залата, но в следващата точка докладчикът отново не е в залата,
поради което преминаваме към
Точка 7 – Съобщения във връзка с разяснителната кампания.
Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали пише „ЦИК прессъобщение
31 октомври 2016 г. до медиите“ . Това е във връзка със снощният ми
доклад и по принцип приетата концепция за разяснителна кампания
на Централната избирателна комисия. Смятам, че е уместно, днес е
последния понеделник преди изборите, да изпратим това съобщение
до медиите, както и до всички български общности извън страната,
на всички електронни адреси, които притежаваме, за да напомним на
българските граждани извън страната с какъв документ за
самоличност могат да гласуват, когато е изтекъл срока, как се
снабдяват с удостоверение и съответно, че когато не са подали
заявление, съответно няма да фигурират в списъка, могат да гласуват
на всяко удобно за тях място и ако гласуват и в избори, и в
референдум, ще следва да попълнят два броя декларации образец №
22 от изборните книжа. Посочвам справка на адресите на
секционните избирателни комисии в чужбина, което могат да
направят на нашия сайт.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, време е за запознаване.
Колеги, успяхте ли да се запознаете?
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.), против няма.
Връщаме се на точка 5 – Доклад на Оперативен план.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, поради мое
объркване в началото на заседанието, без да се съобразя, че е
отделна точка в дневния ред, докладвах писмо до Печатницата на
БНБ относно грешка в името на упълномощено от РИК – Велико

26
Търново, лице. Всъщност идеята ми беше да докладвам за
последващо одобрение едно писмо до Главния секретар на
Министерския съвет, с което изпратихме копие от Решение № 3898ПВР/НР/МИ от 30 октомври 2016 г. за сведение и изпълнение найвече в частта относно осигуряване на по два печата на секционните
избирателни комисии в случаите, в които те изпълняват функции и за
произвеждане на частичен избор за кмет.
В тази връзка моля за одобрение изпращането на това копие.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня
Цанева.), против - няма.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
Решение № 3898-ПВР/НР/МИ стои въпрос, който неформално е
поставен от страна на Администрацията на Министерския съвет. В
район „Младост“ има образувана една подвижна секция. За
обслужване на избиратели с право да гласуват в изборите за
президент и вицепрезидент и в Националния референдум, но не и за
кмет на район „Младост“.
В тази връзка стои и въпроса по отношение на подвижната
секция следва ли да се изработи печат, съобразно реквизитите,
утвърдени с посоченото решение?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, мисля, че следва да
се изработи печат и следва тази подвижна секционна избирателна
кутия да обслужи избирателите, които ще гласуват в частичните
избори, тъй като мисля, че това решихме в нашето общо решение,
което приехме вчера. (Уточнение на членовете на комисията извън
микрофона.)
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо
Солакова.
Ще Ви помоля да водите за малко заседанието.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в тази връзка, тъй
като въпросът е поставен пред мен единствено само за печатите, ще
отговоря на Администрацията на Министерския съвет, че печат за
подвижната секционна избирателна кутия следва да съдържа и тези
реквизити.
Преминаваме към Оперативния план, който е във вътрешната
мрежа.
Уважаеми колеги, моля да го разгледаме по части, защото
мисля, че една голяма част от вас се запознаха с Проекта във
вътрешната мрежа. Оперативният план е с последната редакция във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали „Оперативен план“.
Мисля, че имаше индекс 1. (Уточнение на членовете на комисията
извън микрофона.)
По първата част мисля, че нямаме проблем с номерацията на
стаите, телефоните, защото няма промяна от 2014 г.
Съставът на Оперативното бюро, колеги, е от миналата
година. В повечето избори Оперативното бюро е било в този състав.
Има ли бележки и коментари по отношение състава на
Оперативното бюро? Не виждам.
В т. 2.1. са посочени функциите на Оперативното бюро.
Моля за вашите бележки и коментари. Не виждам.
Точка 3 е една от основните, опорни точки в Оперативния
план дотолкова, доколкото е свързана със събирането на информация
от цялата страна. Колеги, тази задача в момента я възлагаме на
кметовете на общини. Обсъдихме го на работна група и счетохме, че
първичната информация следва да се изпрати направо в Централната
избирателна комисия, а не опосредствена чрез областните
администрации, за да не се забавим във времето.
Получената информация ние предоставяме и на
„Информационно обслужване“, защото така се определя и
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избирателната активност в изборния ден съобразно броя на
гласувалите спрямо тази база данни относно брой на избирателите.
Последната промяна в избирателните списъци се извършва в
петъчния работен ден в общинските администрации до края на
работното време на общинската администрация и с оглед на това
кметовете на общини разполагат с най-актуалната и най-точна
информация за броя на избирателите. В събота, когато предават
избирателните списъци, е имало случаи, в които сме оставяли тогава
членовете на РИК или на ОИК да ни предоставят тези данни, защото
попълват броя на избирателите в приемо-предавателните протоколи.
В т. 3.1. всъщност уреждаме процедурата за събиране на
информацията относно избирателната активност, като първата
информация – най-важната, е за откриването на изборния ден,
наличието на проблеми, както и случаите, в които не са се явили
определени членове на секционни избирателни комисии и е имало
необходимост от приемане на решения от районната избирателна
комисия.
В този график по часове за подаване на информация – докато
не съм забравила само да кажа, колегата Нейкова предложи „11,00
ч.“ да бъде „10,00 ч.“, съответно „11,30 ч.“ да бъде „10,30 ч.“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин
Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, в т. 3 като основна, опорна точка по
отношение на информацията за броя на избирателите, при това
положение трябва да разделим нещата на две – за изборите и за
референдума, защото тази информация ни е важна като основа след
това както за изборите, така и за референдума.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Изключително важна забележка. Това
е съобразено. Там, където не е съобразено или включено за
Националния референдум, моля, колеги, за вашето отношение към
този въпрос.
Благодаря за бележката. В т. 3 изрично трябва да се добави
„броя на избирателите/гласоподавателите по общини“ дори бих
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предложила в скоби да допълним, че „Справката трябва да бъде
подадена поотделно за броя на избирателите за изборите за
президент и вицепрезидент и за броя на гласоподавателите за
Националния референдум“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други колеги?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ще ми позволите после да го
съгласувам с господин Христов, защото той трябва задължително да
си каже мнението в тази част относно събирането на информация и
адресите, на които трябва да се изпраща тази информация.
Виждате номера на факта е в неговата стая. Основният
отговорник по избирателната активност е господин Емануил
Христов. Ако има някаква промяна, впоследствие ще ви уведомя, но
нека да не бъде повод за отлагане на разглеждането.
В т. 4 – „Група жалби“, групата е съобразена със състава на
работна група „Жалби“ и съгласно Решението на Централната
избирателна комисия за определянето на работни групи по
изпълнение на определени функции. Разбира се, в случай на
необходимост, знаете, може да се направи промяна в този състав. За
съжаление, не успях да го съгласувам с госпожа Бойкинова, но
считам, че също не е повод за отлагане на разглеждането на
Оперативния план.
По отношение на стая 76, тъй като има промяна в номерата на
телефона и на факса, съм помолила и господин Стоян Русинов ми е
предоставил актуалните телефонни номера на колегите Катя Иванова
и Бойчо Арнаудов. Надявам се, номерата са отразени коректно. В
другите стаи номерата на телефоните и факсовете не са променени.
В т. 5 е групата за Групата за връзки с наблюдатели и
застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни
комитети.
Моля колегата Цанева да вземе отношение по тази точка.
(Уточнение на членовете на комисията извън микрофона.)
Уважаеми колеги, знаете, че специално режима на достъп до
хранилището, в което се съхраняват приетите от Централната

30
избирателна комисия изборни книжа и материали от изборите и от
Националния референдум, това ще бъде помещението долу …
(Госпожа Сидерова продължава разясняването на изключени
микрофони.)
Колеги, достъпът до помещението, в което ще се съхраняват
документите, в един момент в оперативен порядък, в следващия
момент в Архивохранилището на Централната избирателна комисия
така, както се съхраняват до този момент, с осигурена охрана, се
осигурява на по двама членове на Централната избирателна комисия.
Така, както сме ги посочили – 10 групи. В случая не сме посочили
председателката и госпожа Сидерова, по обективни причини.
(Уточнение на членовете на комисията извън микрофона.)
Мисля, че се уточнихме колегите, които по обективни
причини не могат да се включат оперативно в работата точно по
време на изборите, трябва да бъдат изключени, за да няма
предпоставки за създаване на напрежение и да ги притесняват и
външни лица дотолкова, доколкото нашите телефони са обявени
публично.
Колеги, в т. 9, ако нямате проблеми по групите, които са
определени в т. 8, по отношение приемането на изборните книжа и
материали от РИК с начална дата, разбира се, веднага вечерта след
изборния ден трябва да имаме готовност за приемане на
протоколите, както и в неформален порядък колегата Цанева
предложи и постави въпроса за съставянето на графика. Тук трябва
да фигурира вече номера на дежурния телефон, за да може на този
телефон …
Колеги, тъй като в Деловодството – стая 23, звънят
достатъчно на брой граждани и от други институции, ви предлагам
само дежурния телефон да фигурира в т. 9 за подаването на
информацията относно графика за предаване в Централната
избирателна комисия. Ние сме пробвали това. Мисля, че по найдобрия начин се получава. В противен случай се звъни и се дублира
на няколко телефона. В стая 23 има достатъчно много работа.
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Уважаеми колеги, в т. 9 предлагам да остане само варианта с
дежурния телефон. (Реплика от господин Ивайло Ивков.)
Уважаеми колеги, текста, който виждате в т. 10 –
задължението на районните избирателни комисии не по-късно от 48
часа от получаване на последния секционен протокол да предадат
книжата в Централната избирателна комисия е пренесен в текста от
Методическите указания на Централната избирателна комисия.
Независимо, че този текст се дублира, считам, че е в интерес на
оперативност да фигурира в Оперативния план, още повече че тези,
които ползват Оперативния план, са свикнали да намират такава
информация вътре.
Още нещо, тази част почти послужи и на нашите външни
сътрудници също да успеят много по-бързо да се ориентират в
действията, които следва да извършват.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам в буква „б“ и в буква „в“
на т. 10 да запишем „първият екземпляр“. Знаете, че сме имали
случаи да не ни носят първия екземпляр.
В буква „а“, както сме добавили „се предава неразпластен“ да
добавим текста, че „в протокола на РИК се вписва предварително
номера на приемо-предавателната разписка между РИК и СИК“.
Много са случаите, когато сядат и почват да пишат и става забавяне
и работата не върви бързо.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това всъщност трябва да бъде в буква
„б“ – секционният протокол.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да, в секционния. И в буква „б“, и в буква
„в“ да се добави по едно такова изречение.
Иначе като идея да се опишат точно документите е добре.
В последната буква „ж“ казваме „два броя технически
носители с числовите данни“. Всъщност те са два по два. Става ли
ясно, че дават по два диска – когато въведат данните се предават
всъщност общо три диска. Единият си остава в РИК и другите два са
за предоставяне при нас като единия е резервен, контролен.
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РОСИЦА МАТЕВА: Става ясно.
РУМЕН ЦАЧЕВ: На мен не ми става съвсем ясно.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тогава трябва да напишем „по два“.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да напишем „по два броя технически“,
защото накрая казваме „от изборите и от Националния референдум“.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това „и от“ означава …
Ще напишем. Нямам нищо против, за да стане по-ясно „по
два технически носителя от изборите за президент и вицепрезидент
и съответно от Националния референдум“.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Имам предвид за по-добра яснота.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля, че е ясно.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Обединяваме ли се в буква „ж“ да
няма редакция?
РЕПЛИКИ: Да.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В т. 11 – „Група за връзка и обработка
на данните от гласуването извън страната.
Колегата Ганчева днес ме насочи към Решение № 3343, което
съм прегледала и съм се опитала да съобразя.
Моля за вашето внимание.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: И днес в работната група го обсъдихме и
сега колегата Андреев се съгласи да махнем неговото име, тъй като
той като говорител, заедно с другите двама говорители, са
непрекъснато на участие и няма смисъл да го записваме в групата,
която ще обработва документите, при положение че няма как да се
включи физически.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по т. 12 – „Група за
контролни проверки и връзки с преброителя“, ще ми позволите с
господин Христов, като се върне от машинното тестване, да
изговоря, за да си каже мнението по състава преди подписването.
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Ако има някаква промяна ще ви уведомя. (Уточнение на членовете
на комисията извън микрофона.)
Включваме и тримата говорители, колегите Катя Иванова и
Бойчо Арнаудов. Мартин Райков?
Колеги, групата за контрол на визуализацията на сайта.
Колегата Чаушев видя предложението на работната група от тази
сутрин.
Моля за вашето внимание както по отношение на състава,
така и относно възможността да се осигури своевременно
публикуване на информацията, защото сме предвидили всички да
подписват информацията, предоставена от „Информационно
обслужване“, но не по-малко от трима в случаите, когато има
някаква обективна пречка всички да присъстват. Сещам се, че аз не
съм го написала така.
Моля за вашето внимание към предложението по т. 13.
(Реплика от госпожа Росица Матева.)
По отношение на групата за машинно гласуване, както и моля
да обърнете внимание – своевременно се публикува информация,
свързана както с избирателната активност и, разбира се, активността
в Националния референдум, така и междинните резултати от
компютърната обработка на данните от гласуването в изборите и
Националния референдум, включително сканираните протоколи на
СИК след обработката на съответния секционен протокол.
Обработката, независимо че не съдържа допълнението,
включва потвърждаването на въвеждането на данните от съответния
секционен протокол.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включете ме в т. 14. (Уточнение
между членовете на комисията.)
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, чака предложения. Явно това
са важните части на Оперативния план.
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Ние всъщност вече финализираме, защото т. 16 е нещо съвсем
традиционно – как пристигат и как пътуват членовете на РИК и как
биват ескортирани от органите на МВР.
За паркирането входа откъм „Източното крило“ – пред входа
откъм „Източното крило“, паркинга между сградата на Народното
събрание и Националната художествена галерия.
В тази връзка, мисля, че във вътрешната мрежа има и едно
писмо, което с колегата Андреев, ако сме успели да съгласуваме,
трябва да е качено.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Съгласувано е от моя страна и е
прецизно и изрядно отвсякъде.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В тази връзка ще го изпратим и до
главния секретар за осигуряване на паркинга, защото сме си го
приели в Оперативния план.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин
Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, в т. 17 двете неща означават едно и
също – и двете са пред входа на „Източното криво“, само че в едното
казваме, че се ползва паркинг. Едното трябва да падне.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Бях го махнала, но така е било и в
предишното
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да остане второто тире.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Точка 17: „За паркиране на
транспортните средства на РИК и съпровождащите ги МПС на МВР
се определя паркинга между сградата на Народното събрание и
Националната художествена галерия пред входа откъм „Източното
крило“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли други бележки,
колеги.
Можем ли да гласуваме?
Подлагам на гласуване одобряването на Оперативния план.
Режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Росица Матева, Румен Цачев и Таня
Цанева.), против - няма.
Колеги, подлагам на гласуване Проекта на решение, с който
одобряваме този план.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Росица Матева, Румен Цачев и Таня
Цанева.), против - няма.
Това е Решение № 3904-ПВР/НР.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа трябва
да се намира писмото, което предлагаме на вашето внимание с
господин Андреев. То е във връзка с докладвана преписка от него с
вчерашна дата за транспортни средства на акредитирана медия БНТ.
Ние изпращаме приложено за съдействие писмото на БНТ за
осигуряване на достъп на транспортните средства. Знаете, те
предоставят данни и за автомобилите. Обръщаме се с молба за
съдействие за осигуряване на места за паркиране на автомобилите на
районните избирателни комисии и придружаващите ги автомобили
на МВР, откъдето се осигурява охраната на Централната избирателна
комисия, на акредитираните медии на местата, определени за
автомобили на служители на Народното събрание.
„Необходимо е да бъде осигурен достъп до сградата на
Народното събрание, пл. „Александър I“ № 1 от входа на „Източното
крило“ … Както колегата Цачев ми обърна внимание, по схема това е
официалния вход на сградата на Народното събрание. „От там следва
да могат да влизат всички членове на Централната избирателна
комисия безпрепятствено, както и за служителите на
„Информационно обслужване“, Министерството на външните
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работи, на ДАНС и служители на ЦИК по списък, който ще бъде
предоставен на пост „Охрана“.“
За организиране на условия за изчакване на пристигналите
членове на районните избирателни комисии, с оглед на това че те
пътуват след непрекъсната денонощна работа и много интензивна, и
в изпълнение на важни държавни функции, колеги, ние следва да
осигурим условия за изчакване на колегите от районните
избирателни комисии и в тази връзка да помолим да работи
служебния бюфет на етаж „Мецанин“ откъм „Източното крило“, за
да може да се предлагат топли напитки и храна.
Моля за одобрение и изпращане.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Румен Цачев и Таня Цанева.), против няма.
Продължете, госпожо Солакова, и Ви упълномощавам да
водите.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
приетия Оперативния план нека да създадем наистина организация в
оперативен порядък да можем да съставим списък на лица, които
можем да поканим и да привлечем да подпомагат дейността на
Централната избирателна комисия в периода в деня преди изборите
за гласуването извън страната, в деня на изборите с оглед и на
събирането на информация от цялата страна и предоставяне на
възможност за отговор на всички граждани и институции, които
звънят в изборния ден, както и веднага след изборния ден
подготовката и осигуряване на организация по приемането на
протоколите и другите книжа и материали от районните избирателни
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комисии, включително и от местните избори, с оглед на това, че
имаме частичен избор за кмет на район „Младост“.
В тази връзка, уважаеми колеги, можете да помогнете за
съставянето на този списък, така както сме го уточнили и по време
на оперативната почивка в днешно заседание.
Моля за вашето внимание, пак във връзка с Оперативния
план, към въпроса за транспортното обслужване на Централната
избирателна комисия. Вътре в папката трябва да се намира файл с
обобщена справка „Транспортно обслужване“. Въз основа на
протоколно решение от м. юли 2016 г. беше извършено проучване на
възможностите за осигуряване на транспортното обслужване.
Последният файл съдържа в кратка форма цялата обобщена справка
по получените оферти в Централната избирателна комисия.
Считам, че няма време за отлагане и днес това беше предмет
на разглеждане на работната среща. На работната среща се
обединихме около предложението от тези четири оферти, които са
постъпили в Централната избирателна комисия, да приемем
предложението по т. 1, с оглед на това, че имаме представа за
автомобилите, които предоставя това дружество, и качеството на
обслужване, което също някои колеги много добре познават.
(Уточнение на членовете на комисията извън микрофона.)
Уважаеми колеги, както направихме обсъждането и в
оперативен порядък, искам да обобщя. Дружеството, за което
говорим, с оглед на опита, който имат в предоставянето на подобни
услуги, независимо че не е най-ниската ценова оферта, тя е
икономически най-изгодната, според работната група, защото имаме
предвид качеството на услугата, която предоставят, и състоянието на
автомобилите, които ще ползва Централната избирателна комисия.
Като казвам това, имам предвид членовете на Централната
избирателна комисия и колегите от Администрацията.
Предложението е да сключим договор до 31 януари 2017 г. и в
момента, в който имаме Проект на договор, той да бъде одобрен по
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съдържание така, както Централната избирателна комисия прецени.
(Уточнение на членовете на комисията извън микрофона.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Метин Сюлейман и Таня Цанева.), против няма.
Прие се това предложение.
Преминаваме към точка 6 – Доклад относно организацията
на гласуването извън страната.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-0401-228 от 31 октомври 2016 г. Посолството на Република България в
Лондон се е обърнало с молба към Министерството на външните
работи за предоставяне на пълния списък с имената на български
граждани, подали заявление за гласуване в Кеймбридж, тъй като в
момента разполагат с 5 имена.
Същевременно получихме обаче и писмо по същия повод от
„Информационно обслужване“, където е установена грешка при
техническия пренос на данни за списъците на лицата, които са за
Кеймбридж – Великобритания, предвид на което вече в Централната
избирателна комисия се намира и пълния списък с данни за лицата,
подалия заявление за Кеймбридж.
Предлагам ви въз основа на писмото от посолството в Лондон
и писмото от „Информационно обслужване“ да изпратим приложено
данните на Министерството на външните работи с молба да бъдат
изпратени …
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева и Таня
Цанева.), против - няма.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на вчерашно заседание ви
докладвах за сведение писмо, което е от посолството в Лондон и са
установени различия в изписването на местата, която обявихме,
съгласно последното ни решение, както и заповедите на
ръководители на ДКТП, предвид което обясних защо се касае за
техническа грешка.
Предложила съм ви Проект на решение № 3900 във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали, с който да допуснем
поправка на решение. (Уточнение на членовете на комисията извън
микрофона.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да се
запознаете с предложения Проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня
Цанева.), против - няма.
Това е Решение № 3905-ПВР/НР
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, установено е, че сме
допуснали технически грешки в изписването на място „Тотмънт“ да
се чете „Тотнъм, в първото ни решение, с което сме определили
местата, и място „Кройдъм“ да се чете „Кройдън“. Както съм казала
при докладите си, тези грешки, макар и технически, са във връзка с
начина на посочване на латиница и изписването на български в
решенията.
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Предлагам да приемем Проект на решение с № 3904, с който
да допуснем поправка на технически грешки в Решение № 3785 от
15 октомври 2016 г. като място Тотмънт“ да се Тотнъм“, а място
„Кройдъм“ да се чете „Кройдън“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Режим на гласуване,
колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня
Цанева.), против - няма.
Това е Решение № 3906-ПВР/НР
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-04-01-227 от 31 октомври 2016 г. като приложено са ни
изпратили таблица с номерата и адресите на секциите извън
страната, с включени новообразуваните секции във Великобритания
от Министерството на външните работи.
Проведох разговор с господин Такев, тъй като на вчерашно
заседание ние имахме заповедите за новообразувани секции и
приехме да бъде актуализирана информацията на нашата интернет
страница, но за да не се налага Администрацията да въвежда
информацията ръчно, практиката беше да ни изпратят такава
таблица. Затова помолих да ни бъде изпратена тази с цел
актуализиране на точна и вярна информация на нашата интернет
страница. Тя ще бъде актуализирана, съгласно наше протоколно
решение от вчера.
Докладвам ви го за сведение.
Колеги, докладвам ви писмо към вх. № ПВР-04-01-209 от 31
октомври 2016 г., което е в отговор на наше, входящ от вчера № ПВР04-01-224 от 30 октомври 2016 г.
Припомням, че ние приехме във връзка с писмо входящ номер
на Министерството на външните работи с поставени въпроси дали

41
да има или да няма печат, когато се съставя списък, подписът на
ръководителя на ДКП дали е съпътстван с печат?
Второ, как да изглежда допълнителната страница на
избирателните списъци.
Колеги, допусната е техническа грешка – аз, лично като
докладчик, не знам поради какви причини, предвид, че седях до
машинописката и докладвах и съм видяла с очите си, че беше
изписано „Приложение № 6-ПВР“ и „Приложение № 6-НР“.
Допусната е техническа грешка, на която сега Министерството на
външните работи ни обръща внимание, че всъщност посоченото в
нашия изходящ номер писмо „Приложение № 7ПВР“ е неотносимо.
Отделно ни поставят редица въпроси.
Отново ни молят да одобрим бланките на допълнителни
страници, които ни прилагат с първоначалното писмо, които
приехме, че не обръщаме внимание, следва изцяло да са възприети
реквизитите на нашите изборни книги. Сочат дали следва да се
подписват от председателя и секретаря на съответната избирателна
комисия извън страната допълнителните страници, като навеждат и
мотиви от конституционното решение, което е по съответното
конституционно дело.
Мисля, че в Централната избирателна комисия не съществува
спор по отношение как да бъдат оформени допълнителните страници
на списъците за гласуване извън страната, още повече ние подобно
мнение сме изразили и с изходящото си писмо по отношение
празните бланки, макар че не става въпрос точно за допълнителните
страници. Централната избирателна комисия е сезирала
Министерството на външните работи със становище.
Въпреки всичко за яснота на Министерството на външните
работи ви предлагам Проект на писмо, който е разположен във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали и е под проектен
номер, който е кратък и ясен – че сме допуснали в действителност
техническа грешка и отделно от горното ги уведомяваме, че
допълнителните страници на списъците за гласуване извън страната

42
следва да отговарят на приетите от Централната избирателна
комисия Приложение № 6-ПВР и Приложение № 6-НР и се
подписват от председателя и секретаря на съответната избирателна
комисия извън страната.
Ако приемете такъв отговор?
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Ганчева.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.), против –
няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви входящ номер
към № ПВР-04-01-213 от 31 октомври 2016 г. Това е „Контакти на
членове на секционните избирателни комисии в Кралство
Нидерландия.
Спомням си, че съм докладвала по друг входящ номер и ние с
протоколно решение приехме да изпратим контактите. Мисля, че
писмото е изпратено.
Докладвам го за сведение.
Колеги, докладвам ви входящ номер към № ПВР-20-330 от 31
октомври 2016 г. Писмото е в отговор на наше писмо, което
изпратихме до „Юруп“ от Чикаго мисля, че беше, до госпожа
Марияна Христова, че във връзка с тяхно писмо, постъпило по
електронната поща ги уведомихме, че ЦИК е правоприлагащ орган и
изпълнява нормативно разписаните правила на Изборния кодекс и
свързаните с него нормативни актове. Сега ни отговарят:
„Уважаема госпожо Алексиева, госпожо Солакова, отговорът
на Централната избирателна комисия, който изпратихте на нашето
издание, се съдържа в публикация линк, който е посочен в писмото.
Поздрави Марияна Христова“.
Докладвам ви го за сведение и запознаване.
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Евентуално колегите, ако искат да се запознаят с линка.
Колеги, докладвам ви писмо, което е към вх. № ЕП-03-1 от 30
октомври 2016 г. и е в рамките на създадения ад хок механизъм за
реформа в изборното законодателство, което, знаете, че е в Работна
група „Общи въпроси“. Уведомява ни госпожа Наталия Узунова, че
във връзка с предстоящото заседание на Работна група „Общи
въпроси“ на 4 ноември 2016 г., петък, от 10,00 ч. в предварителен
порядък – приложено ни е изпратила ревизиран работен документ на
представителството с консолидирани редакционни предложения по
отношение на предложението за реформа на акта за избиране на
членове на Европейския парламент.
„Моля, имайте предвид, че в приложения документ
допълнителните промени са подчертани в жълто“. При мен не се
отразява на разпечатаното копие.
„За ваше улеснение, в отделен имейл ще изпратя отново и
доклада плюс приложението от последното заседание на работната
група, което беше проведено на 14 октомври 2016 г., което ви е
изпратено по утвърден ред с грама от 17 октомври 2016 г.
Моля за вашето съдействие и своевременно изпращане на
указания с цел подготовката на българското участие в предстоящото
заседание“. (Госпожа Ганчева продължава доклада на изключени
микрофони.)
Колеги, предлагам да изпратим документа за незабавен
превод – той е от 13 стр., и тогава да преценим дали ще може в
рамките и предвид активния период, в който сме, дали ще можем да
изразим своята позиция до 4 ноември 2016 г., когато е заседанието.
Сега ви го докладвам за сведение и ще го предам незабавно
да бъде извършен превод.
В тази връзка, като свързан доклад, ви докладвам, че е
пристигнал превода към документа, който докладвахме, приехме с
протоколно решение да се извърши превод изцяло към № ЕП-03-1 от
18 октомври 2016 г. Той е доста обемен и е разположен във
вътрешната мрежа под вх. № ЕП-03-1 от 31 октомври 2016 г.
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Докладвам ви го за сведение и запознаване.
Към всички писма, които съм ви докладвала от
Министерството на външните работи от вчера до днес, са
пристигнали оригиналите.
Правя ви го като общ доклад.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Ганчева.
Колеги, има ли още по тази точка?
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, пропуснах в доклада си във
връзка с организацията на гласуването извън страната. Ние сме го
обсъдили в оперативен порядък, че утре от 10,30 ч. на място
Министерството на външните работи ще бъде проведено обучение
на секционните избирателни комисии извън страната в частта
хората, които са командировани от Министерството на външните
работи.
Предлагам на това обучение да присъстваме: аз, като
ръководител на групата; госпожа Грозева, като ръководител на
групата по назначаване на СИК извън страната; госпожа Матева,
като ръководител на Група „Разяснителна кампания“ и всеки, който
желае да участва в обучението.
Предлагам да го обсъдим, за да може да се разпределим.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ще помоля тази
организация да се направи в оперативен порядък – имам предвид
утре обучението в 10,30 ч., поради което нашето заседание ще бъде
след обяд.
Преминаваме към точка 8 от дневния ред – Доклад по писмо
до Главния секретар на Областна администрация – София.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ПВР05-61 от 28 октомври 2016 г. – писмо от Главния секретар на
Областна администрация – София, което всъщност би трябвало да е
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в папката от петък. Там е и отговора. То е разпределено и гледано от
госпожа Бойкинова. Съгласувано е с госпожа Солакова и госпожа
Грозева.
Писмото, което е получено в Централната избирателна
комисия, е във връзка с изпълнение на задълженията по т. 5.2. от
писмо № 03-11-76 от 21 септември 2016 г. и е във връзка с
осигуряване на информационни табели, табла и др. Искането от
Главния секретар е до 31 октомври 2016 г. Централната избирателна
комисия да изпрати коректно изписани имената на кандидат
президентските двойки и номерата им по ред.
В тази връзка е изготвено писмо от колегата Бойкинова, в
което всъщност се казва, че не следва да бъдат изпращани списък с
имената и номерата на кандидат президентските двойки. Пред
секцията, в която се гласува, се поставя образец на бюлетината, от
която тази информация е видна.
Това е искане, което те са направили. По-скоро то се отнася за
случаите, когато имаме преференциално гласуване, знаете, там с
имената, с кандидатски листи и т.н. Така че в писмото всъщност ние
даваме този отговор на Главния секретар.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева.), против –
няма.
Колеги, продължаваме с точка 9 – Доклади по медийни
пакети.
Първи докладчик е госпожа Цанева.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.
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Колеги, докладвам ви заявка с вх. № НР-20-475 от
30 октомври 2016 г. Инициативен комитет Пламен Христов и „Нова
Про“ от „Кастинг Телевизия“ с отговор: „Има средства в медийния
пакет“.
Заявка с вх. № НР-20-486 от 31 октомври 2016 г. Движение за
радикална промяна „Българската пролет“ и „Евроком“ на стойност
2990,40 лв.
Докладвам ви заявка с вх. № НР-20-438 от 28 октомври 2016
г. „Евроком“ – Царевец медия, и инициативен комитет,
представляван от Ангел Гаджев на стойност 2970 лв. Това е във
връзка с неодобрени договори и освободени 3000 лв. с БТА.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване ан блок отговорите по
заявките.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 9 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Катя Иванова и Таня
Цанева.), против – 3 (Георги Баханов, Ивайло Ивков и Росица
Матева.).
Продължете.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви да се върнем на 28
октомври 2016 г. във връзка с договор с вх. № НР-20-426 между
Медия „Блиц“ и Единна народна партия. Договорът е на стойност
1000 лв. Този договор ние не го одобрихме, но вероятно не сме
погледнали добре в самия договор. Става въпрос за медийни
публикации във в. „Над 55 години“. Вестниците не са изключени от
нашето решение и бих ви предложила да преразгледаме този
договор.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознахте ли се?
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 11 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя
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Иванова, Метин Сюлейман и Таня Цанева.), против – 1 (Росица
Матева.)
Упълномощавам госпожа Солакова да води.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, връщам се към два договора от
вчера, които отложихме за днес – договор с вх. № НР-20-468 между
инициативен комитет, представляван от Ангел Гаджев, и „Крос“ АД,
всъщност в. „Галерия“. Тъй като не бяха изписали подробно
предмета, получихме днес разбиване на предмета. Става дума за
рекламно каре 500 и няколко кв. см, топ новина – 1000 лв. и интервю
2 стр. две по 2500 лв., общо 12 105,60 лв. с ДДС.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Имате думата за становища,
бележки и коментари. Не виждам.
Режим на гласуване. (Уточнение на членовете на комисията
извън микрофона.)
Отменям гласуването.
Моля да гласуваме с вдигане на ръка повторно.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 8 (Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Метин Сюлейман и Таня Цанева.), против –
5 (Росица Матева, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил
Христов и Ивайло Ивков.)
Няма решение.
Заповядайте за отрицателен вот, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Тъй като ще трябва да пратим писмо, с
което да откажем да приемем договора за изпълнение, което ни е
предписано от Специалния закон, съм длъжен да дам отрицателен
вот, доколкото нищо не беше споменато.
Гласувах „против“ този договор доколкото предмета на
договора, също така страните – самият договор, не можаха да ме
убедят, че ще се изпълнят целите на Специалния закон, а също така и
медийния доставчик с оглед сумата, която е по договора над 12 000
лв. за една кампания на един субект, че има такова значително
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въздействие върху такава част от аудиторията, че да постигне
специалните цели на закона относно разяснението.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Заповядайте, госпожо
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, също договор с вх. № НР20470,
който вчера ви докладвахме и отложихме за днес, за да имаме
съответно разбивка. Медията е същата „Крос“ АД, а именно издател
на в. „Галерия“ и инициативен комитет, представляван от Светлана
Стоянова. Дадена ни е разбивката. Договорът е на стойност 11 280
лв. с ДДС, два пиар материала, всеки по една страница – две по 3500
лв. без ДДС, рекламно каре 300 кв. см – 2400 лв. без ДДС, и общо с
ДДС 11 280 лв.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Специално понятие ли е
„пиар материал“, колега Цанева, някакво допълнително уточнение с
оглед на това, че медиен пакет се предоставя в информационноразяснителна кампания по въпросите на Националния референдум –
защита или алтернативната позиция.
Моля за допълнително пояснение.
ТАНЯ ЦАНЕВА: За съжаление, госпожо Солакова, не мога да
Ви отговоря на този въпрос. Когато дойдат материалите, ако бъде
одобрен, ще можем да имаме информация. На този етап нямам.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, имате
думата за становища.
Благодаря за доклада на колегата Цанева.
Колега Ивков, имате думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Няма да подкрепя този договор на
основание същото, което казах преди малко в отрицателния ми вот,
като добавя само, че не считам, че въпросната медийна услуга
изпълва хипотезиса на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на
Изборния кодекс.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Други становища? Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 6 (Ивилина Алексиева,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Катя Иванова и
Таня Цанева.), против – 7 (Александър Андреев, Камелия Нейкова,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Росица Матева и
Севинч Солакова.).
Не се одобри този договор.
Госпожа Солакова ще продължи да води.
Продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви договор с вх. № НР20-479, който пристигна на 30 октомври 2016 г. Публикуван е в
днешна мрежа. Договорът е между Агенция „БГ НЕС“ и
инициативен комитет, представляван от Пламен Христов.
Първоначално договорът с дата 30 октомври 2016 г. беше за 25 800
лв., след което направиха корекция и ни изпратиха днес нов договор,
който е на стойност 12 000 лв. Договорът е за Информационна
агенция „БГ НЕС“, провеждане на кампания с размери на първа
страница, според приложения медиен пакет. Можете да погледнете,
има и приложен медиен пакет с разбито по дни и часове.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля за бележки и
коментари, колеги. Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 7 (Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя
Иванова и Таня Цанева.), против – 5 (Александър Андреев, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Камелия Нейкова и Росица Матева.).
Заповядайте за отрицателен вот, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, гласувах
„против“, защото Централната избирателна комисия трябва да бъде
последователна в прилагане на своите решения. По силата на нашите
решения, а именно както за Националния референдум, така и за
изборите за президент и вицепрезидент за целите на медийните
пакети са изключени всичките доставчици на он лайн новинарски
услуги. В тази връзка ние можем да предоставяме медийни пакети
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само на телевизии и радиа и печатни издания с национален и
регионален обхват.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, решение за
отхвърляне.
Да се изготви писмо с отказ.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви договор с вх. № НР20-482 от 30 октомври 2016 г. Договорът е между Единна народна
партия и в. „19 минути“ на стойност 1500 лв. за публикуване на
информационни материали в размер на една четвърт страница във
вестника или общо 128,7 кв. см на 3 октомври 2016 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли коментари? Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 9 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова и Таня
Цанева.), против – 3 (Георги Баханов, Камелия Нейкова, Росица
Матева.).
Одобри се този договор.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви договор с вх. № НР20-483 на стойност 7488 лв. между инициативен комитет Светлана
Стоянова и в. „19 минути“ за публикуване на информационни
материали в размер на две половин страници във вестника или общо
518 кв. см с периода от подписване на договора до 4 ноември 2016 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Имате ли коментари и предложения? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 9 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова и Таня
Цанева.), против – 3 (Георги Баханов, Камелия Нейкова, Росица
Матева.).
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви договор с вх. № НР20-484 от 31 октомври 2016 г. между БНР – Радио Шумен, и партия
Движение за радикална промяна „Българската пролет“ на стойност
600 лв. Договорът е за клипове, които са изписани, в различно
часово време.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари? Не
виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 9 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова и Таня
Цанева.), против – 3 (Георги Баханов, Камелия Нейкова, Росица
Матева.).
Този договор е одобрен.
Продължете.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви договор с вх. № НР20-485 от 31 октомври 2016 г. между инициативен комитет Надка
Готева и Клуб „ЗЕТ – Зебра“ на стойност 3280 лв. – излъчване на
банери в различно време, импресия 182 000.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, знаете, че имаме различни мнения
по повод интернет сайтовете. Аз лично не считам, че има пречка, но
тъй като досега имаме практика, включително утре имаме дело, за
което ще ви докладвам от същата медия по отказан вече пакет,
считам, че Централната избирателна комисия до решение за
противното, с което ни се указва императивно друго, трябва да
следва практиката си и аз лично няма да подкрепя този договор, още
повече имайки предвид и предмета му. Считам, че не следва да бъде
подкрепен.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за - 7 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Катя Иванова и Таня Цанева.), против – 7 (Александър
Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Камелия
Нейкова, Росица Матева и Румен Цачев.).
Не се одобри този договор.
Заповядайте за отрицателен вот, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, гласувах
„против“, не защото съм против самата медия така, както и във
всички останали случаи гласувах „против“ една голяма част от
доводите бяха изказани като изказване от колегата Ивков, защото
Централната избирателна комисия с оглед и прилагането на своите
решения трябва да спазва определени принципи и критерии, а тя
въведе тези критерии, с които изключи доставчиците на онлайн
новинарски услуги, с оглед на което не считам, че не следваше да
бъде одобряван този договор.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Други отрицателни вотове? Не виждам.
Продължете.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви договор с вх. № НР20-487 от 31 октомври 2016 г. между Телевизия „Евроком“ и партия
„Българска демократична лига“. Договорът е на стойност 10 032 лв.
и включва 10 излъчвания на предизборен спот – 30-минути, на
стойност 180 лв.; предизборен спот в дневно време, във вечерен
часови пояс – 10 по 350; изработка на един предизборен спот.Сумата
е, както ви съобщих, 10 032 лв. с ДДС.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам
желаещи за изказване.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 9 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Катя Иванова, Румен Цачев и Таня

53
Цанева.), против – 4 (Георги Баханов, Ивайло Ивков, Камелия
Нейкова и Росица Матева.).
Одобри се този договор.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, договор с вх. № НР-20-488 от 31
октомври 2016 г. между политическа партия Движение за радикална
промяна „Българската пролет“ и Телевизия „Евроком“. Договорът е
на стойност 2990 лв. и включва излъчване на 40 сек. Клип – 6 пъти, в
дневно време по 180 лв. Цените са същите, както и в предходния
договор, и излъчване на предизборен клип 40 сек. два пъти във
вечерно време. Стойността е, както ви казах, 2990,40 лв. с ДДС.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 8 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Катя Иванова, Румен Цачев и Таня Цанева.), против – 4
(Георги Баханов, Емануил Христов, Камелия Нейкова и Росица
Матева.).
Одобри се този договор.
Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, гласувах „против“, тъй като и при вчерашното
обсъждане стана ясно, че в Телевизия „Евроком“ има твърде много
съсредоточени заявки и договори за ползватели на медийни пакети.
Аз и днес проверих – в телевизията не видях излъчване нито
информационно-разяснителна
кампания
за
Националния
референдум, нито за предизборна кампания за президентските
избори, а и на самия сайт на телевизията има публикувани данни за
сключени договори, които, както казах и вчера, ако се изпълняват, би
следвало непрекъснато през целия ден телевизията да излъчва
предизборни разяснителни материали. Поради тази причина
гласувах „против“.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължете, госпожо Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви договор с вх. № НР20-489 от 31 октомври 2016 г. между инициативен комитет Каролина
Цампарова и „Черно море Прес“ – това е всъщност в. „Черно море“,
на стойност 9960 лв. Има съответния медиен план, в който са
описани цените, дните във връзка с медийната услуга – каре, каре.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, успяхте ли да се запознаете?
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 7 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев Катя
Иванова, Метин Сюлейман и Таня Цанева.), против – 6 (Георги
Баханов, Емануил Христов, Камелия Нейкова, Росица Матева,
Румен Цачев и Севинч Солакова.).
Колеги, не се одобри този договор.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НР20490 от 31
октомври 2016 г. между инициативен комитет Каролина Цампарова и
Телевизия „Черно море“ за 9960 лв. в предмета са включени
излъчване на клипове с продължителност до 60 сек., съгласно Медия
план, който е неразделна част от този договор и в Медия плана са
дадени часовите пояси, дните и бройката излъчване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 9 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Емануил Христов, Катя Иванова, Метин Сюлейман и Таня
Цанева.), против – 3 (Георги Баханов, Камелия Нейкова и Росица
Матева.).
Имате ли още договори, госпожо Цанева?
Колеги, имам молба да прекъснем за малко, да видим
писмото, за което преди малко се уточнихме, и да дам почивка след
това и след почивката да продължим.
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Колеги, мислех, че заседанието ни ще бъде по-кратко, но след
почивката след „Жалби и сигнали“ ще влязат две нови точки, които
са за днес.
Заповядайте, госпожо Солакова, за писмото.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, така както се
уточнихме след доклада по Оперативния план да изготвя един
Проект на писмо във връзка с протоколно решение на Централната
избирателна комисия, с което впоследствие се запознах, но във
вътрешната мрежа е публикувана преписка, свързана и с
номерацията на бюлетините.
В тази връзка Централната избирателна комисия на
28 октомври 2016 г. е гласувала отговор на писмо от
„Информационно обслужване“ с наш вх. № ПВР-00-202 …
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Само за секунда обаче ще
Ви прекъсна, госпожо Солакова. Съжалявам за неудобството, което
ви създавам, но поради времевия индекс аз трябва да посоча коя
точка от дневния ред сме, за да можем да отидем там и доклада да се
свърже с тази точка.
Този въпрос беше докладван за първи път по т. 5 – Приемане
на оперативен план.
Връщаме се на точка 5 – Приемане на Оперативен план.
Заповядайте, госпожо Солакова.
Още веднъж моля и Вас, и колегите за извинение за
неудобството, но то не идва от мен.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, може би това
уточнение е важно, защото специално аз считам, че времевият
индекс налага забавяне и затормозява работата на Централната
избирателна комисия.
Обръщам ви внимание, че когато сме отговаряли на
„Информационно обслужване“ ние сме казали, че има една
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подвижна секция на територията на Административен район
„Младост“ и ще обслужва частичния местен избор.
В този смисъл се получи препотвърждение и по повод на
днешното обсъждане в рамките на това заседание и във връзка с
изпълнението на решението ни от вчера № 3898-ПВР/НР/МИ в
частта относно изработването на по два броя печати за секционните
избирателни комисии с функция по произвеждане на частичен избор
за кмет в частност в Административен район „Младост“.
Уважаеми колеги, изготвила съм Проекта на писмо в смисъла,
в който направихме уточнението, че на територията на Столична
община – район „Младост, има образувана една подвижна секция за
гласуване с подвижна избирателна кутия и по този повод
Централната избирателна комисия е приела становище, че
подвижната секционна избирателна комисия следва да изпълнява
функции и за произвеждане на частичен избор за кмет на район
„Младост“.
За
целта
служебно
общинската/районната
администрация да изготви избирателен списък въз основа на
избирателния списък за гласуване в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и на списъка на гласоподавателите в
Националния референдум и да включва всички лица, които имат
право да участват в изборите за кмет на район „Младост“.
Освен това, както ми подсказахте и по време на заседанието,
съм пренесла т. 1 със съответната редакция какви документи да
бъдат предадени и по какъв ред.
Писмото да е адресирано до кмета на община Столична, до
районна избирателна комисия в 23-ти район, до Столична общинска
избирателна комисия с копие до временно изпълняващия
длъжността „кмет на район „Младост“, както и до Главния секретар
на Министерския съвет. (Госпожа Солакова продължава да говори
на изключен микрофон.).
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева и Таня
Цанева.), против – няма.
Колеги, с това давам 30-минутна почивка.

Стенограф:
Мая Станкова
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 431 – продължение
(31 октомври 2016 г.)
(След почивката.)
19,25 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата
сме 13 членове на ЦИК, имаме необходимото мнозинство.
Продължаваме днешното заседание с т. 9 – Доклади по
медийни пакети.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, докладвам Ви договор, вх. № НР-20-496 от 31.10.2016
г., между Единна народна партия и в. „24 часа“, на стойност 1000 лв.
за публикация – половин страница, във в. „24 часа“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам
коментари.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Румен Цачев, Севинч
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Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),

против – 2 (Камелия

Нейкова, Росица Матева).
Одобри се този договор.
Продължете със следващия.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви договор, вх. № НР-20498 от 31.10.2016 г., между Единна народна партия и в. „Сега“, на
стойност 3000 лв. с ДДС. Публикуван е на карета, вътрешна
страница, две публикации. Дата на публикация 3 и 4 ноември 2016 г.
Публикациите са 2500 лв. без ДДС. Двете публикации са на тази
стойност, общо 3000 лв. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 2
(Камелия Нейкова, Росица Матева).
Одобрен е и този договор.
Аз не знам дали някой изобщо си дава сметка колко дълго
време работим, колко са ни

заседанията, как по седем дни в

седмицата по 14 часа работим.
Продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви договор, вх. № НР-20497 от 31.10.2016 г., между „Нова броудкастинг груп – Нова
телевизия“ и

инициативен комитет, представляван от Пламен
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Христов. Договорът е на стойност 13680 лв. по приложен медия план
в дните от седмицата в сутрешен и вечерен часови пояс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 2
(Камелия Нейкова, Росица Матева).
Одобрен е и този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължавайте,
госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, договор вх. № НР-20-491 от
31.10.2016 г., между „Инвестор БГ“ – телевизия „България он ер“, и
инициативен комитет, представляван от Каролина Цампарова за
20043,36 лв. с приложен съответен медия план, който е доста дълъг и
малко трудно може би ще Ви го изчета - сутрешни блокове, „Днес“ –
магазинно предаване, публицистика, „Новини он ер“, Клара
маринова и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Румен Цачев, Севинч
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Солакова, Таня Цанева), против – 4 (Емануил Христов, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Цветозар Томов).
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, договор, вх. № ПВР-20-589 от
31.10.2016 г., между „Нова броудкастинг груп – Нова телевизия“ и
инициативен комитет за издигане на Веселин Марешки за президент.
Договорът е на стойност 3600 лв. със съответния медиен план
„Хелой, България!“, което вероятно означава „Здравей, България!“ и
в съответните пояси, представени ни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – 1 (Росица Матева).
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви договор, вх. № ПВР20-592 от 31.10.2016 г.,

между медията „Стандарт нюз“ – в.

„Стандарт“ и инициативен комитет за Марешки на стойност 18000
лв. с ДДС. Услугата включва материали от пет вестникарски
страници по 3000 лв. без ДДС или с ДДС – 18000 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
Нейкова, Росица Матева).

против – 2 (Камелия
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, последен за тази вечер – договор, вх.
№ ПВР-20-588 от 31.10.2016 г., между „Евроком – национална
телевизия“ и инициативен комитет за Йорданка Колева и Васил
Христов. Заявката е на стойност 4920 лв., излъчване на предизборен
спот от 30 секунди, 15 броя, и излъчване на предизборен спот
30 секунди в програмата на телевизия 4 пъти по 350, общо 4920 лв. с
ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева),

против – 3 (Камелия Нейкова, Росица

Матева, Цветозар Томов).
Одобри се и този договор.
Надявам се с това изчерпахме точка „Медийни пакети“ за
днес?
ТАНЯ ЦАНЕВА: За днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, продължаваме със следваща т. 10 – Доклади по дела,
жалби и сигнали.
Първи докладчик е господин Пенев.
ВЛАДИМИР

ПЕНЕВ:

Колеги,

докладвам

Ви

жалба,

вх. № ПВР-06-56 от 31.10.2016 г., от Корнелия Добрева Маринова –
кмет на община Ловеч срещу Решение № 3876-ПВР от 28.10.2016 г.
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на ЦИК, с което оставихме без разглеждане нейна жалба срещу
Решение № 184 от 25.10.2016 г. на РИК-Ловеч. Преписката е
комплектувана

и

ще

бъде

администрирана

към

Върховния

административен съд. Този доклад е за сведение.
Колеги, докладвам също постъпила в ЦИК преписка,
изпратена ни от РИК в Кърджали, вх. № ПВР-15-212 от 30.10.2016 г.
Преписката е публикувана във вътрешната мрежа в папката на
колегата Мусорлиева в цялост. С писмото си районната избирателна
комисия ни изпраща материали по сигнал, подаден от Цвета
Караянчева от ПП ГЕРБ за нарушение на изборните правила за
агитация от ДПС – сигнали, които са постъпили в РИК-Кърджали, и
по които сигнали районната избирателна комисия, след като ги е
разгледала, е взела решение № 81 от 30.10.2016 г.
Цялата

преписка

ни

се

изпраща

–

цитирам

от

съпроводителното писмо, тъй като колегите от РИК-Кърджали
считат, че е възможно такива предизборни материали да има и на
други места в страната, поради което да се стигне до хипотезата на
чл. 186, ал. 2 от ИК, тоест евентуално да се счита, че
компетентността е на ЦИК. Но тъй като до този момент няма
постъпили сигнали и от други места в страната, лично Ви предлагам
тази преписка да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам, тъй като нямаме други
данни, както каза колегата Пенев, да върнем преписката на РИККърджали за произнасяне.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Но, колеги, те са се произнесли!
Преписката е постъпила със сканирани копия на материалите по
електронната ни поща. Няма какво да им върнем. Те са се
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произнесли по сигнала. Няма данни решението да е обжалвано.
Когато пристигне преписката в оригинал, тогава ще докладвам
наново и съответно ще върнем материалите по преписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Имате ли друг доклад?
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Следващ

докладчик по тази точка е господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, във вътрешната мрежа на днешна дата в моя папка
материалът е № ПВР-12-8. Те са два – № ПВР-12-8 и към № ПВР-128. Двата материала са съвпадащи. Едното е изпратената по имейла
жалба, а другото е пристигналият малко по-късно оригинал от нея.
Тоест, текстовете напълно съвпадат.
По тази жалба съм изготвил проект на решение, който ще
резюмирам пред Вас.
Жалбата е от инициативен комитет за издигане на кандидат за
президент Веселин Найденов Марешки и кандидат за вицепрезидент
Петър Живков Петров, регистриран с еди-кое си решение, срещу
отказ на „Нова броудкастинг груп“ Ад за допускане на Веселин
Найденов Марешки за участие в диспут с кандидати за президент,
който ще се проведе утре, на 1 ноември 2016 г., от 8,00 ч. по
„Здравей, България!“.
Казах вече, че жалбата е пристигнала първо по електронната
поща, после е получен и оригиналът на жалбата, подписана от
адвокат Христо Нихризов, пълномощник на представляващия
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инициативния

комитет.

Пълномощното

на

адвоката

също

е

приложено. Тоест, в това отношение всичко е наред.
Какви са твърденията на жалбоподателят? Той твърди, че
полученият отказ на „Нова броудкастинг груп“ за участие на
Веселин Марешки е незаконосъобразен, тъй като противоречи на
изискването за предоставяне на едни и същи условия, както и на
принципите на равнопоставеност и значимост на всеки кандидат и
участник в предизборната кампания, които са формулирани в
разпоредбите на чл. 189, ал. 3 от Изборния кодекс и също на чл. 198,
ал. 3 от ИК. Твърди също, че отказът е предизвикан от нежеланието
на останалите кандидати да участват в дебат с кандидати, които не са
издигнати от парламентарно представена политическа партия.
Посочва се, че има други двама участника в дебата, чиито
кандидатури също не са издигнати от парламентарно представени
партии, а от инициативни комитети, но ще участват в утрешния
дебат. Оспорва се това дали изобщо има някакъв критерий при
подбора на участниците.
Крайният извод е за дискриминация на кандидата за президент
Веселин Найденов Марешки.
Искането към Централната избирателна комисия е ЦИК да се
произнесе с решение, с което да задължи „Нова броудкастинг груп“
да допусне Веселин Найденов Марешки да участва в диспут с други
кандидати за президенти в утрешния сутрешен блок на „Здравей,
България!“.
Жалбата е подадена в законоустановения срок и е допустима.
Разгледана по същество е неоснователна, поради следните
причини:
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1. „Нова броудкастинг груп“ АД е търговско дружество.
Управляваната от него медия не подлежи на регулация, съгласно
разпоредбата на чл. 189, ал. 3 от Изборния кодекс, което се отнася
единствено за обществените електронни медии – БНТ и БНР.
Централната избирателна комисия не е приемала и не може да
приеме правила за каквито пледира жалбоподателят, регулиращи
проявите на кандидат-президентите в търговските електронни
медии, като се позовава на разпоредбите на чл. 189 от Изборния
кодекс.
2. Отразяването на предизборната кампания от търговските
електронни медии се регулира чрез разпоредбите на чл. 198 и чл. 199
от ИК. Но разпоредбата на чл. 198, ал. 3 от ИК, на която се позовава
жалбоподателят, се отнася за предоставяне на време за платено
отразяване на предизборната кампания на кандидатите. От тук е
ясно, че разпоредбата изисква, цитирам: „едни и същи условия и
цени“, което цитира и жалбоподателят, „при подписване на
договорите за платено отразяване на кампаниите“.
От жалбата изобщо не става ясно дали планираният
предизборен диспут е такава форма на отразяване на кампанията,
при която кандидатите заплащат своето участие, или безплатна
форма на отразяване на предизборната кампания. Опитах се да
проверя този факт. Това не е записано в решението, тъй като не успях
да разговарям с Валерия Чанкова, но разговарях с други хора от
блока „Здравей, България!“, затова и не смея да го напиша в
решението, които ми казаха, че участието на участниците е
безплатно. Тоест, тук става въпрос за безплатна форма на отразяване
на предизборната кампания.
Така или иначе, в жалбата не се съдържа информация по този
въпрос. А когато имаме безплатна форма на отразяване на
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предизборната кампания, правото на доставчика на медийна услуга е
да реши на кого предоставя правото на участие от кандидатите и той
следва да съблюдава общите условия за предизборна агитация, тоест
чл. 181-188 от ИК.
Тук ще прибавя и този детайл, че господин Марешки не е
единствен от кандидатите за президент, който не е поканен в този
утрешен дебат. Както знаем, те са 21 и едва ли е физически
възможно да участват едновременно в дебат.
Третото съображение да предложа да счетем жалбата за
неоснователна е свързана с това, че Централната избирателна
комисия няма правомощия да задължи която и да е търговска медия
и по какъвто и да е повод да предостави безплатна форма на
предизборната кампания на който и да е кандидат.
Искам тук да кажа – има още едно изречение, от което се
отказвам, обсъждах с колегата Ивков този доклад и съм благодарен
за съветите му, един от които беше да се откажа от това изречение,
като юридически спорно. Така че не го предлагам на вниманието на
комисията – последното изречение към т. 3 от края на мотивите.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 и т. 26 от
ИК предлагам следното решение на Централната избирателна
комисия, а именно:
Отхвърля жалбата на инициативен комитет за издигане на
кандидат за президент Веселин Найденов Марешки и кандидат за
вицепрезидент Петър Живков Петров в изборите на 6 ноември 2016
г. срещу отказ на „Нова броудкастинг груп“ АД за допускане на
Веселин Найденов Марешки за участие в диспут за кандидати за
президент, който ще се проведе на 1 ноември 2016 г. от 8,00 ч.
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Решението

подлежи

на

обжалване

пред

Върховния

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3дневен срок.
Това е решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Томов.
Колеги, запознавате се, предполагам.
Господин Пенев иска думата.
ВЛАДИМИР

ПЕНЕВ:

Първото

ми

предложение

чисто

редакционно е там, където са отразени аргументациите, да няма
изброяване 1, 2 и 3. Просто си продължават, така както сте ги
предложили.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, приемам. Това ми е стил на писане.
Окей.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Понеже е решение. В този смисъл ми се
струва неподходящо.
Второто ми предложение щеше да бъде да отпадне това
изречение, което Вие заявихте, че не поддържате.
Бих предложил в диспозитива изрично да кажем, че
отхвърляме жалбата като неоснователна.
РЕПЛИКА: Не можем ли да запишем, както си пишем: „Оставя
без уважение“?
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да, или „оставя без уважение“, защото
това е стандартния ни диспозитив. „Оставя без уважение като
неоснователна жалбата на инициативния комитет“.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам тази бележка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам

на

гласуване

предложения

проект

ведно

с

корекциите и прецизирането в диспозитива, направено в зала.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3907-ПВР.
Това са Вашите доклади по тази точка?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По тази точка, да. Но бих искал да
предложа, ако комисията е съгласна и преценим, че е добре и има
време да го направим, да предложа на Вашето внимание доклад за
машинното преброяване с предложение за по-нататъшната работа по
експеримента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Точка 10б –
Доклад относно експериментално машинно преброяване.
Колеги, да не забравяме, че имаме и т. 10в, която е Доклад
относно машинното гласуване.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение за
включване на нова точка, след изчерпване на т. 10 и т. 10а, Доклад
относно експерименталното машинно преброяване, докладчик –
господин Томов
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,

70
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против –
няма.
Приема се.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик по тази точка
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам Ви, че за утре са
насрочени пет заседания по дела срещу решения на ЦИК. Това са:
АД № 12195 – жалбата от „Зебра.БГ“ срещу наше протоколно
решение, касае медийни пакети; АД № 12196 – „Бойкос“ ЕООД; АД
№ 1297 – отново „Бойкос“ ЕООД и АД № 12198 от фондацията
„Суверен“, също срещу нашето решение, с което отказахме да
регистрираме като наблюдател. Има още едно дело, което няма да
има открито, а закрито заседание. Това е № 1294 от 2016 г.
Всички дела са насрочени за 11,00 ч. и са в зала № 1 на
Върховния административен съд. С колегите от група „Жалби“ и
тези, които са оторизирани, съгласно нашето решение да се явяват,
повечето колеги попитах и не изявиха желание, така че предлагам да
се явява по всичките дела утре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, не възразяваме господин Ивков да се яви. Благодаря.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам Ви току-що постъпила
жалба, вх. № ЧМИ-22-7 от 31.10.2016 г., подадена от Мария
Йорданова Цветкова, кандидат за кмет на район „Младост4 срещу
Решение № 14-01-МИ от 28.10.2016 г. на ОИК-София. На този етап
Ви я докладвам само за сведение. Аз се свързах с председателя на
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ОИК, имам уверението, че утре ще бъде окомплектована преписката
и ще ни я препратят за произнасяне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
В момента това, което докладвате, предполагам, е…
КАТЯ ИВАНОВА: В моята папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: …във Вашата
папка.
Заповядайте, господин Баханов, за доклад. Ще докладвате и по
следващата точка.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Също от същия кандидат за кмет Мария
Йорданова Цветкова има жалба, постъпила в ЦИК в 18,10 ч.,
вх. № ЧМИ-22-6 от 31.10.2016 г., или разпределена на тази дата.
Колеги, ако се сещате, преди няколко заседания беше
постъпила жалба до ЦИК, относно разпространяване в печата на
агитационен

материал от

рекламни материали

на коалиция

“Реформаторски блок“, които според жалбоподателката нарушават
правилото на чл. 182, ал. 2 от ИК, а именно, че трябва да се води
предизборната кампания на български език. Както си спомняте, тъй
като тази жалба беше препратена по компетентност на ОИК„Младост“, те са излезли с решение, което е обжалвано пред ЦИК.
Свързал с председателя на общинската избирателна комисия. Искам
само да отбележа, че жалбата е подадена директно при нас, а не чрез
общинската избирателна комисия, затова не е комплектувана. Имам
уверението от председателя на ОИК, че утре жалбата ще бъде
комплектувана с всички необходими документи, съгласно нашите
решения и ще бъде изпратена в ЦИК, за да мога да подготвя проект
за решение и да го предложа на Вашето внимание.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Баханов.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, и аз искам да Ви докладвам една
жалба, която е постъпила току-що – до ВАС, чрез ЦИК. Жалбата е с
№ НР-20-512 от 13.10.2016 г., постъпила в 19,30 ч. Жалбата е от
„Вокс БГ“ ЕООД срещу протоколно решение на Централната
избирателна комисия, постановено на 29.10.2016 г., с което не сме
одобрили договор, вх. № 20-410 от 27.10.2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Един доклад, към момента за сведение,
уважаеми колеги. Постъпила е жалба в ЦИК, вх. № ПВР-11-18 от
31.10.2016 г., в 16,45 ч. от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ,
Атака и ВМРО“ чрез пълномощника Михаил Иванов Петров срещу
агитационни

материали,

разпространявани,

пише:

„Рекламни

материали на Велизар Енчев – президент“, които нарушават според
жалбоподателя правилата на чл. 183 от Изборния кодекс, отнасящ се
до необходимите реквизити на агитационните материали, а именно,
че полето, в което се съдържа информация, че купуването и
продаването на гласове е престъпление, заема по-малко от
предвиденото в закона рекламно поле, а именно една десета. Според
жалбоподателя е една двадесета от лицевата част, което противоречи
на правилата.
Ще подготвя решение. Качено е във вътрешната мрежа.
Можете да се запознаете както с жалбата и с мотивите в нея, така и с
рекламната брошура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги.
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Това е доклад за сведение и запознаване.
Моля Ви, колеги, ако можете през нощта или утре сутринта да
намерите време – прегледайте ги, за да можем утре информирано да
вземем решение.
С това изчерпахме т. 10 от дневния ред.
Колеги, продължаваме с т. 10а – Доклад относно смяна на
член на ОИК.
Тук докладчик е господин Баханов.
Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, както казах, постъпило
е в ЦИК, вх. № МИ-15-11-15 от 28.10.2016 г. По имейла ни е
препратена жалба от председателя на ОИК-Вълчи дол, област Варна
и точно така е наименувано: „Препращаме Ви писмо, постъпило по
електронен път от председателя на БСП в община Вълчи дол за
смяна на член на комисията от квотата на БСП“. Посочено е кога е
заведено в ОИК-Вълчи дол.
Тук, уважаеми колеги, не е наименувано нищо – нито е молба,
нито е писмо. А пише само: „Предложение от БСП-Вълчи дол за
промяна в състава на ОИК-Вълчи дол и по обективни причини един
член, посочен е – Мария Точева, не може да изпълнява ангажимента
си. Предлагаме на нейно място за член на ОИК Илия Точев, с
посочено ЕГН, лична карта и телефон“. Отдолу това писмо ли е,
молба ли е, заявление ли е, не е подписано. Само е написано името
на председателя на БСП. Проверих още, когато ми бе разпределена
преписката. Лицето, което е предложено, е от резервните членове, но
няма приложена към преписката нито декларация, нито диплома за
висше образование. Най-вече няма молба от самото лице, което
желае да бъде заменено. Така че тъй като нямам контакт, не е
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посочен контакт, единствено и само има телефон на лицето, което
предлагат за смяна. Предлагам да изпратим писмо до централата на
БСП да комплектува тази преписка или да се подпише от лицето,
което е председател, тъй като посоченото лице по преписката
Йорданка Колева няма данни да е председател на БСП-вълчи дол, а е
само една от пълномощниците, участвала на консултациите при
определяне състава на общинската избирателна комисия – Вълчи
дол. Така че както процедираме при другите замени предлагам да
изпратим писмо, за да може да се препотвърдят, ако има такова
обективирано желание за промяна в състава на ОИК-Вълчи дол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване на такова писмо.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Росица Матева, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 1
(Ивайло Ивков).
Приема се.
Колеги, преминаваме към нова т. 10б – Доклад относно
експерименталното машинно преброяване.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, днес беше проведен в „Информационно обслужване“
втори текст, на който присъствахме колегите Камелия Нейкова и
Емануил Христов, както и аз. Проведе се доста подробен разговор
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как да продължим с организацията на работа. На базата на този
разговор и обсъждането, което направихме както с колегите от
„Информационно обслужване“, така и помежду си, Ви предлагам
един пакет от предложения, който ако бъде възприет от комисията,
да бъде удобен с протоколно решение на ЦИК, зад а може веднага
след това да информирам за нашето решение колегите от
„Информационно обслужване“. Те ще имат половин ден работа, за да
оформят документацията по машинното преброяване в синхрон с
нашите изисквания. Аз също.
Те са подготвили инструкция за провеждане на експеримента,
която е до секционните избирателни комисии, която също
евентуално би претърпяла корекции.
Идеята е утре от 18,00 ч. РИК-24 провежда обучение със
секционните избирателни комисии от община Оборище. Ако успеем
всичко това да свършим тогава – ние и „Информационно
обслужване“, да се срещнем с хората от секционната избирателна
комисия, за да определим час за инструктаж на секционните
избирателни комисии, което може да бъде още утре вечер, ако всичко
е наред с документите.
От тази гледна точка предложих, независимо от късния час, ако
е възможно и имаме сили да го разгледаме сега, за да можем да
придвижим нещата, при положение че стигнем до съгласие относно
тези предложения.
Предлагам да не ги чета, след това да Еги обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Томов.
Време за четене. Трябва да вземем решение днес. Остават пет
дни до деня на изборите, колеги и на референдума.
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ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:

Предлагам

протоколно

решение.

Предполагам, че това ни позволява правилника – да бъде достъпно
на нашия изпълнител, тоест той да знае какво искаме.
Колеги, правя още едно предложение. Понеже има технически
детайли около провеждането на този експеримент, мисля, че е поуместно да ги разгледаме без камера и микрофон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, процедурно предложение за изключване на камерите.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – 1 (Александър Андреев).
Колеги, изключваме камерите.
С това изчерпахме тази точка от дневния ред.
Продължаваме със следваща точка т. 10в – Доклад относно
машинното гласуване.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, пак сме на машини, този
път само машинно гласуване.
Във вътрешната мрежа имам проект за правила за машини
заедно с проект за решение.
Тези правила са създадени въз основа на това, което сме
правили досега с нюанс, който е с националния референдум. Тук
принципът, който е заложен, ако човекът, избирателят желае да
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гласува машинно за президент, респективно за националния
референдум, тогава първо с машина, пуска си там съответните
разписки, а после влиза да гласува за националния референдум. Това
е принципът, заложен тук.
Този текст може би е добре все пак да го видите за половин
час, тежък е, голям е, сигурно има някои щрихи и детайли, които са
ми убягнали. Единият вариант е да се даде половин час почивка.
Другият вариант е да се чете внимателно ред по ред на повишено
внимание. Другият вариант е да се чете пак на повишено внимание,
да го приемем протоколно – да си го четем нощеска, а пък утре с
номер. Това също е вариант. Давам различни варианти, уважаеми
колеги. Пак да си го минем на първа ръка. Проблемът е, че утре ще
се

провежда

и

респективно

машинно

гласуване,

но

поне

принципните неща, така както са дадени, трябва да се приемат.
Респективно евентуално заседанието да започне в 10,00 ч., за да
можем да си приемем тези правила – за сутринта също е
предложение. Както прецените, уважаеми колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, четем. (Време за запознаване.)
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може би с протоколно решение все пак да
го приемем.
Раздел по раздел.
„Общи положения“. Гледайте общите положения.
Мисля, че това са законови и информативни текстове. Те са
общи. Но трябва да се въведе текстът.
Следващият раздел е „Подготовка за произвеждането на
машинно гласуване в предизборния ден“.
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Точка 4 уточнява в кои секции, а приложението на протокола е
дадено отзад. Там е описано какво се дава от доставчика.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Сигурен ли си, че е решението е
№ 3982?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, това е изменението и допълнението.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не може да е № 3982, моето е №
3902, 3903.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би е № 3892.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, същата работа.
В т. 5 уточняваме е транспортът. Уточняваме, че паролите се
представят на СИК в запечатан плик. Също и ключът за
специализираното машинно устройство.
В т. 6 уточняваме, че пликовете се разпечатват, че се пъхат там
на съответното место, което утре ще обяснят, съответно с ключа и
паролата се активира въпросната машина, от която излизат едни
разписки за активирането й.
Съответно, за да не се загубят паролите и ключът – идеята е
вече в т. 7, те се слагат в един плик, който се запечатва и подписва от
членовете на СИК. Тези пликове ще бъдат носени от доставчика,
така както сме го правили и преди.
Съответно пред изборното помещение се поставя указателен
надпис, а в т. 9 се уточнява, че си остават на съхранение във
въпросното помещение под охраната на органите на реда, най-общо
казано.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имаме табла и табели.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Указателен надпис. Те си ги носят
изпълнителите. Слагат им на всичко отгоре картинка, формат А4 с
шест стъпки, и на самата врата също се слага това. Просто да
привлича вниманието. Те са цветни, просто привличат вниманието –
че и оранжеви, най-привличащото вниманието.
Преминаваме по-нататък.
Подготовка за произвеждане на машинното гласуване в
изборния ден.
Точка 10 уточнява какво става в предизборния ден за
активиране на машината.
Господин Христов, гледайте дали е точно така.
В т. 10 вече сме в изборния ден.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Пускането в действие.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пускането в действие на машината съм се
опитал да обясня в някакъв тип последователност.
Като пуснем машината в т. 10 имаме една парола, разпечатки
от активирането на машината.
Уважаеми колеги, имаме и една много важна първоначална
разпечатка, така както е описана, в която трябва да се извади от тази
машина, на която трябва ясно да се каже, че всичко това е 000000.
Навсякъде! Просто тази разпечатка трябва да има 00000. (Реплики.)
Както и да е, тази разписка утре ще я видим, ще я уточним, да
сложим подписи, евентуално ако ги няма. Тази първоначална
разписка с нулите и паролата се поставят в непрозрачен плик в т. 19,
които ще си ги получат тези доставчици, за да не ги закупят.
Обикновено е един жълт. (Реплики на Емануил Христов.) На една
страница е.
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Минаваме на секция „Гласуване“.
В т. 11 обърнете внимание там са описани някакви ситуации
при принципите, които си казах. Първо, с машина. После,
референдум. Ето я идеята в т. 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, приемаме
ли това?
ОБАЖДАТ СЕ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Приемаме.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако приемате тези принципи, преминаваме
на т. 12, където вече е казано, че всъщност има бутон с дълъг шнур
до машината и гражданинът, когато мине зад паравана, трябва да
активира екрана, върху който може да борави и респективно да
осъществи своя глас.
Моля

за

внимание

на

т.

13,

където

се

описват

последователности за различни варианти и съответно докосване на
този екран.
Нещо казвате за т. 13.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: За т. 13.2.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: За т. 13.2. – само един независим може да
избере, не повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По т. 13?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Дал съм опция тук да не докосне нито едно
квадратче или така наречения вариант празен вот или празна
бюлетина. Тоест, има и такава опция, която ни беше демонстрирана.
Тя, общо взето, си е нормално да има и такава опция. Тоест, нито
едно квадратче. (Реплики.)
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Вижте т. 13.3. (Реплики на Румен Цачев.)
Това го пише отдолу. (Реплики.)
Ето, вижте, мисля, че това горе-долу е описано в т. 13.4 и в т.
13.5. След като се увери, че изборът му на екрана е отразен вярно
върху окончателно избраното квадратче или пък изборът му е бил да
не отбелязва нито едно квадратче, тогава докосва полето „гласуване“
в долната част на екрана. След докосване на „гласуване“ на екрана,
се повява прозорец с надписи за потвърждаване на направения
избор. Ако избирателят докосне „отмени“, може да повтори
процедурата наново. Обаче ако натисне „потвърди“, се изчаква
получаването на въпросната разписка – идеята, която съм се опитал
да опиша.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако си е отбелязал вота и върху
същото квадратче натисне още един път, той изчезва.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, ако е върху същото квадратче, не
изчезва.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ако пише „отмени“,…
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Това е като при джиесема. (Реплики на
Ивайло Ивков.)
Да, точно така. Излиза му празен вот и пак те пита7
„потвърди“ или „отмени“. Пак го има това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: колеги, по т. 14?
ОБАЖДАТ СЕ: Няма. (Реплики.)
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Наистина появява се една машинарийка и
ти казва: „Изчакай разписка“.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: А след изтичане на 3 минути и
избирателят не е гласувал, машината издава предупредителен
сигнал.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, това е само предупредителен сигнал.
(Уточнения.) Около 30 секунди и изчезва гражданинът от там, но
има опция, затова съм я описал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: господин Чаушев,
тъй като се запознахме с правилата. Ако има нещо специално.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Специално е. Това е иновация. Моля да
обърнете внимание на т. 20. В т. 20 е иновацията. Опитал съм се
максимално да опростявам и да прехвърлям от едното на другото.
Моля просто да видите т. 20, най-вече господин Христов – той прави
протоколите на СИК, аз затова го казвам, дали е точно така, както
съм го описал. Дали съм пресъздал първоначалната идея тук в
случая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги поглеждаме т. 20. Запознаваме се още веднъж с нея,
специално и господин Христов. (Уточнения.)
Упълномощавам госпожа Солакова.
Господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, обръщам внимание, че флаш паметта
по т. 21 не се поставя в плика, тя е в отделен плик, подписан там.
Камелия да каже как беше редакцията. Това е едното.
Лично на мен, бях останал с впечатление, че ние накрая имаме
една финална разпечатка – протокол, която се подписва. Тук един път
се казва, че имаме оформен и подписан от членовете на СИК такъв
протокол от машината и финална разписка от резултатите от
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машинното гласуване. Има два документа. Просто за яснота, защото
когато приемахме

и пишем решенията къде-какво се слага, сме

имали предвид, че има един протокол.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не си прав.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Въобще не си прав в момента, говориш на
ангро. (Уточнения.)
Точка 20 е уточнена, в т. 21 е поправена грешката. Всичко това,
което е описано в чл. 21, отива в онзи плик, наречен № 2.
Идеята на т. 22 е след като приключи изцяло дейността на
СИК, чак тогава звъним на техниците да си прибират машините.
Това трябва да им се каже на обученията.
По т. 22 има приложения № 1 и 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Нанесохме

корекции.
Нека да погледнем и проекта на решение и ще ми позволите да
подложа на гласуване проекта на решение заедно с правилата.
ОБАЖДАТ СЕ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: колеги, подлагам
на гласуване така предложения ни проект на решение, ведно с
Правилата за произвеждането и начина на машинното гласуване в
СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката с
корекциите, направени в зала.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
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Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Колеги, това е Решение № 3908-ПВР.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, бяхме писали писма за
експерти за провеждане на одит, тестване, сертифициране и така
нататък на машините. Получили сме с писма. С вх. № ПВР-23-82 от
31.10.2016 г. от БАН ни предлагат господин доц. Златогор Минчев. С
вх. № ПВР-23-8231 от Софийския университет ни уведомяват, че
няма да могат да присъстват. С вх. № ПВР-23-79 от 29.10.2016 г. от
Софийския университет ни предлагат д-р Владимир Димитров и
доц.д-р Милен Петров със съответните номера. Това са ни
предложените. От ДАНС ни уведомяват, че няма да могат да
присъстват, трябвало е повече време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, знаете кои
институции поканихме. Знаете кои висши училища, включително и
БАН. Чухте лицата, които са ни предложени.
Колеги, предлагам да гласуваме тези лица да бъдат поканени
утре в 17,00 ч. тук, да подпишат съответните декларации за
конфиденциалност, да им бъде предоставена цялата документация,
свързана с обществената поръчка, включително офертата и договора,
сключен с фирмата, за да бъдат уточнени параметрите на
специализирания одит, който ще бъде извършен, и да се определи
датата и часът на одита на машините.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,

85
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предполагам, че с това изчерпахме тази точка от дневния ред.
Благодаря.
Колеги, доклад от сутринта, който има развитие и който е
важен.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за съжаление не е от
сутринта, а в 14,00 ч. ми бе преразпределена преписката.
Ще започна с един друг доклад обаче, защото, първо, ги
получавам непрекъснато и всяка следваща и последваща последна
преписка се оказва по-спешна.
Получихме писмо от Печатницата на БНБ, с което ни
уведомяват, че утре, на 1 ноември 2016 г., са готови да предадат
бюлетините за район „Младост“. Това е много хубаво – в 14,00 ч., но
е изпратено само до нас. Тъй като сега не мога да преровя цялата
купчина дали случайно не сме копирани и да има до общинската
избирателна комисия, затова Ви предлагам да изпратим писмо до
общинската избирателна комисия и да преповторим клаузите на
договора. Знаете, колегата Бойкинова беше докладвала едно писмо,
ние сме ги уведомили и те са запознати.
Съгласно чл. 4 от този договор от 21.10.2016 г. готовите
отпечатани

бюлетини

се

предават

на

територията

на

подизпълнителят „Демакс“ АД – със съответния район, ще го
изпиша – от упълномощен представител на печатницата, на двама
упълномощени представители на ОИК, предложени от различни
партии и коалиции в присъствието на упълномощен представител на
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Министерството на финансите и на общинската администрация.
Значи, нашето писмо трябва да бъде – коригирам се и допълвам, и до
Столична община.
За предаването на изработените изборни бюлетини се съставя
приемо-предавателен протокол, който се подписва от присъстващите
упълномощени представители, да поискаме един екземпляр за нас.
Включително да добавим – още веднага след получаване на
настоящото писмо да изпратят по електронната поща на „Принт
хаус“ с копие до нас трите имена на упълномощените членове на
общинската избирателна комисия, както и определеното със заповед
на кмета на общината длъжностно лице от администрацията, три
имена, телефон, ЕГН. Същите да се явят един час по-рано от
посочения, да носят лична карта, да носят заверено копие от
решението на общинската избирателна комисия, съответно от
заповедта и да няма никакви други въпроси и проблеми.
Предлагам да го изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
Продължете със следващ доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, малко по-неясна ще
бъда при доклада на номерата на протоколите, защото признавам, че
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не успях да разгадая структурата на тази номерация и сега ще се
опитам да преповторя това, което е от администрацията.
Неприятно съм изненадана днес, че откакто има частични и
нови избори тази година, номерата на протоколите са си били 15цифрени. Просто нито съм обръщала внимание на сканираните, нито
някой ни е обърнал внимание.
Печатница „Демакс“ заедно с „Информационно обслужване“
са уточнили структурата на този номер. Кметства имаше и на общите
избори, да бяха ни поне уведомили!
Затова изпратихме до Министерския съвет съответно да
уточнят, тъй като на общите избори, това е възложителят на
отпечатването на протоколите. Хубаво е, че от Администрацията на
Министерския съвет с вх. № ЧМИ-03-2 от 31.10.2016 г. ни върнаха
отговор, в който след подробна справка на нашата електронна
страница, са установили, че наличните на сайта на ЦИК сканирани
протоколи от произведените частични и нови избори са с 15 позиции
и ни обясняват, че първите четири номера, така както в писмо на
Печатницата „Демакс“ АД – първите четири позиции са ОИК, тоест
двете позиции са код на областта, следващите две са кодът на
общината. Следващата позиция е кодът на района. Ето тук, в тази
част аз не мога да Ви кажа дали това е изборният район, дали е
населеното място. (Реплики на Емануил Христов.) Да, но това е
населеното място, център на изборния район ли е? Това просто аз за
себе си не съм успяла да разгадая.
Следващата позиция, която се явява десета позиция, така както
бяха протоколите на общите местни избори, е видът на протокола.
Видът на протокола е от нула до девет и този код е уточнен още на
общите местни избори.
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Следващите

пет

позиции

са

поредна

номерация,

последователна в зависимост от отпечатаните протоколи за
съответния вид, съобразно този код.
Как се формира последователната номерация и коя е началната
номерация е вторият въпрос, на който не мога да отговоря. Защото се
предполага, че започва с 00001. Това са петте позиции. Но виждам,
че на сканираните протоколи, изпринтирала съм две първи страници
на секционен и на общински протокол от 6 юни, номерацията
започва с 2, тоест 20001, тоест не е от 0001 и така нататък.
(Уточнения.)
Ако ми разрешите допълнително да направим уточненията, но
с оглед печатането на протоколите, което е ставало и без наше
позволение и утвърждаване досега, моля да утвърдим тази
номерация, така както на 28-ми сме получили, включително днес
имаме писмо от Сашо Станев от „Информационно обслужване“ с №
ЧМИ-00-42 от 31.10.2016 г. да отговорим на Столична община и на
Столична ОИК, с копие до Администрацията на Министерския
съвет, до „Демакс“ АД и до „Информационно обслужване“, че ЦИК
въз основа на проведената кореспонденция и извършеното проучване
и специално писмо от Администрацията на Министерския съвет,
което преди малко Ви цитирах, за което благодаря и не само за
бързината, но и за ясната позиция, изразена в това писмо, че може да
се потвърди тази номерация на протоколите с цел уникалност, която
се постига, колеги, на общинските протоколи. Препоръката на
Администрацията на Министерския съвет е дори да се използва от
тук нататък в следващите частични и нови избори. Те се позовават
специално на 6 ноември 2016 г.
Предлагам Ви да одобрим структурата на номерацията на
протоколите, така както е представена тази номерация от „Демакс“
АД, потвърдена и от „Информационно обслужване“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Колеги, технически проблем.
Прегласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова), против – 2 (Ивайло Ивков, Таня Цанева).
Приема се.
Заповядайте, госпожо Ганчева – Вие отдавна се заявихте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, при доклада си за място
Кеймбридж и получената информация от посолството ни в Лондон,
както и писмото, което получихме за установена техническа грешка
при пренос на данни от „Информационно обслужване“, пропуснах с
протоколно решение да подложим на гласуване да изискаме
информацията от „Информационно обслужване“ да ни бъде
предоставена по общини, за да може да изпратим на общините да
заличат от списъците при предаването на ръка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря
Както досега вече имаме установена практика, колеги, режим
на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – 1 (Ивайло Ивков).
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Приема се.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам да качим на нашата
интернет страница съобщение, че сме приели решение с посочен
номер на решението за отваряне на запечатаните помещения за
6 ноември 2016 г., тъй като продължаваме да получаваме запитвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Режим

на

гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – 1 (Росица Матева).
Приема се.
Колеги, с това закривам днешното заседание на ЦИК.
Свиквам следващото заседание, колеги, утре, 1 ноември
2016 г., отново в 14,00 ч.

(Закрито в 21,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
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СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Катя Бешева

