ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 436
На 5 ноември 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Дневен

р е д:

I. Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
национален референдум.
1. Доклади относно организацията на изборите извън страната.
Докладчици: Иванка Грозева
Йорданка Ганчева
1а. искане за отваряне на запечатано помещение.
Докладчик: Георги Баханов
2. Доклад относно писмо до всички РИК-ове.
Докладчик: Севинч Солакова
2а. Регистриране на международни наблюдатели, застъпници,
представители.
Докладчици: Таня Цанева
Румен Цачев
3. Доклад по медийни пакети.
Докладчик: Таня Цанева
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3а. Информация относно броя на секциите.
Докладчик: Росица Матева
3б. Отговор до вестник „Капитал“ във връзка с машинното
гласуване.
Докладчик: Ерхан Чаушев
ІІ. Местни избори:
4. Предложение до президента за насрочване на частичен
избор.
Докладчик: Владимир Пенев
5. Проект на решение относно определяне възнагражденията
за компютърна обработка за частичните местни избори на
11 декември 2016 г.
Докладчик: Емануил Христов
6. Регистрация на партии в частичните местни избори.
Докладчик: Йорданка Ганчева
ІІІ. Други
7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладчици: Владимир Пенев,
Мария Мусорлиева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова,
Катя Иванова, Метин
Сюлейман, Мартин Райков
8. Доклад по писмо до Министерството на външните работи
Докладчик: Севинч Солакова
9. Доклади по писма.
Докладчици: Севинч Солакова,
Метин Сюлейман, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева,
Емануил Христов
10. Разни.
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ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейманов, Росица Матева Румен Цачев и Таня Цанева.
ОТСЪСТВА: Цветозар Томов и Румяна Сидерова.
Заседанието бе открито в 10,55 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги!
В залата сме 14 членове на Централната избирателна комисия,
имаме необходимия кворум.
Откривам днешното заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
В тематична рубрика „І. Избори за президент и вицепрезидент
на републиката и национален референдум“: 1. Доклади относно
организацията на изборите извън страната, с докладчици – госпожа
Грозева и госпожа Ганчева; 2. Доклад относно писмо до всички
РИК-ове, докладчик – госпожа Солакова; 3. Доклад по медийни
пакети, докладчик – госпожа Цанева
В тематична рубрика „ІІ. Местни избори“: 4. Предложение до
президента за насрочване на частичен избор, докладчик – господин
Пенев; 5. Проект на решение относно определяне възнагражденията
за компютърна обработка на частичните местни избори на
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11 декември 2016 г., докладчик – господин Христов; 6. Регистрация
на партии в частични местни избори, докладчик – госпожа Ганчева..
В тематична рубрика „ІІІ. Други“: 7. Доклади по дела, жалби и
сигнали, докладчик – господин Пенев; 8. Доклад по писмо до
Министерството на външните работи, докладчик – госпожа
Солакова; 9. Доклади по писма, с докладчици – господин Сюлейман,
госпожа Грозева и госпожа Ганчева; 10. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения дневен ред?
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, мисля, че няма такава
точка – нова точка и според Вас къде да се позиционира в дневния
ред, тъй като става въпрос за отваряне на помещение, където се
съхраняват изборни книжа и материали за община Сатовча.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Според мен това е
нова т. 1а. Записах, господин Баханов.
Други предложения?
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: За съжаление не съм отворила още дневния
ред,

но

ако

може

точка

„Регистрация

на

международни

наблюдатели“, допълнение към наше решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде т.
2а.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, ако може да
направим отделна точка в дневния ред за информацията, която
получаваме и надявам се към края на деня да бъде обобщена и
готова – за броя на секционните избирателни комисии, разкрити в
различните райони.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Матева,
тъй като е в първата тематична рубрика, аз ще я запиша като т. 3а, но
когато информацията е готова, тогава ще Ви дам думата.
Колеги, други?
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: В сигнали, ако обичате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви,
госпожо Мусорлиева.
Други? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и
Таня Цанева); против – 1 (Мария Мусорлиева).
Колеги, дневният ред е приет.
Преминаваме към:
1. Доклади относно организацията на изборите извън
страната.
Първи докладчик е госпожа Грозева.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, след приемане на
вчерашното решение за замени към днешна дата ви предлагам така
обобщения списък да бъде предаден незабавно на „Информационно
обслужване“ за генериране на удостоверенията, които своевременно,
още днес да бъдат готови.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Заповядайте.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаема госпожо Грозева, моля за
извинение, наистина не бях няколко дена, искам само да питам има
ли промени от Министерството на външните работи във връзка с
договореностите между министър Митов и някои от политическите
партии, които са предложили секции да има в дипломатическите и
консулски представителства, а не в кафенета и по улиците на
градовете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Секциите са образувани и вече имат
седалища, адреси, които са публикувани на нашата страница, както и
на страницата на Министерството на външните работи.
Извън дипломатическите и консулски представителства, както
знаете, в едно посолство в зависимост от неговия обем, не може да
има повече от две или три секции, са разпределени с подкрепата на
българските общности, които са спомогнали за наемане на
съответните помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа
Грозева.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева);
против – 1 (Мария Мусорлиева).
Благодаря.
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Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Гласувах „против“, тъй като е ясно,
че не са променени секциите и че не е изискано необходимото от
Министерството на външните работи, за да се направят според
обещани и декларирани намерения, да бъдат образувани от
Министерството на външните работи секции в дипломатическите и
консулските представителства и не е отстранена възможността те да
бъдат на централни улици, в кафенета в някои страни, както стана
известно от медиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължаваме със следващ доклад по тази точка.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, колеги, ще бъда кратка.
Започна процеса по приемането на документите във връзка с
приемането и предаването на изборните книжа и материали за
секционните избирателни комисии извън страната. Имам два кратки
доклада в тази точка.
С вх. № ПВР-00-250 от 5.11.2016 г. господин Стефан Манов ни
обръща внимание по отношение на това, че според него в
Методическите указания не е уреден въпросът дали ще се сканират
декларациите към избирателните списъци. Мисля, че и госпожа
Грозева, и госпожа Матева, които присъстваха на обучението на
СИК извън страната, ще кажат, че ние сме обърнали внимание как
да става приемането и предаването. И в тази част нашите
Методически указания са достатъчно ясни.
Той споделя становище, че не следва да се сканират и
изпращат по имейла. Предлагам с едно изречение да му отговорим,
че становището на ЦИК е същото. Така или иначе изборните книжа
и материали ще дойдат при нас по съответния ред и по предвидения
в закона ред.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Ганчева.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: С цялото ми уважение към господин
Стефан Манов и към това, че той следи непрекъснато нашите онлайн
излъчвания, просто си мисля, че една четвърт от времето на
Централната избирателна комисия е ангажирана да отговаря на
писма и запитвания на господин Стефан Манов, а не да се занимава
с доста по-съществени неща. Той пише на много от членовете на
Комисията, с имейли, със съобщения в телефоните и т.н. Мисля, че
може да му бъде отговорено по имейл или по телефон. Той е наясно
с процеса и би разбрал веднага.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Реплика

към

Вас,

госпожо

Мусорлиева ще си позволя с цялото си уважение. Господин Стефан
Манов е адресирал писмото до членовете на ЦИК и Централната
избирателна комисия. Ако ЦИК приема решение да се свържа с него
по телефона и ме упълномощи – ще се свържа. Мисля, че е много
по-лесно с кратък отговор по имейл да отговорим на господин
Манов. Ако приемете да не отговорим – също ще приема като
докладчик.
Госпожо председател, ще моля предложението ми да
подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, предложението беше да се отговори с писмо, но след
това постъпи предложение от госпожа Мусорлиева.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не, аз бих се съгласила, че е полесно с писмо да му се отговори. Да, госпожо Ганчева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване на това предложение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № ПВР-22-597 от
4.11.2016 г. като лице, посочило се като Микова, обръща внимание,
че на сайта на ЦИК секцията, която е в Малта, се различавала с тази,
която е посочена на сайта на Външно.
Колеги, знаете, че аз докладвах на няколко пъти адресите на
секциите, които пристигаха от Министерството на външните работи.
Извършена е проверка по мое възлагане от администрацията.
Установено е, че адресите съвпадат.
Предлагам за сведение да приемем това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, преминаваме към:
1а. Искане за отваряне на запечатано помещение.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-14-66 от
4.11.2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпило искане
от кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов, който моли: „На
основание Решение № 1098-ПВР/МИ от 6.10.2011 г. на ЦИК да ни
бъде разрешено отваряне на запечатано помещение, в което се

10

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за
президент и вицепрезидент на Република България 2011 г., и за
народни представители през 2014 г. с цел поставяне на разделно
съхранение на изборните книжа и материали и протоколи от
предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката
и за националния референдум на 6 ноември 2016 г., както и за
евентуален втори тур на изборите на 13 ноември 2016 г.“
Подготвил съм стандартния отговор, а именно, че във връзка с
негово писмо отговаряме, че е публикувано съобщение за
информация за кметовете на общини, че с Решение № 3897ПВР/НР/МИ от 30.10.2016 г., се урежда отварянето на запечатани
помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от
предходни избори и които са определени от кметове на общини за
съхранение на изборните книжа и материали от изборите за
президент

и

вицепрезидент

на

републиката

и

националния

референдум на 6 ноември 2016 г. И му е посочено, че може да се
запознае от интернет страницата на Централната избирателна
комисия в рубрика „Съобщения“, както и с решението.
Тъй като то е само за пренареждане, уважаеми колеги, считам,
че утре след 20,00 ч., както е нашето решение, ще могат докато
започнат да пристигат първите протоколи от секционни избирателни
комисии да извършат това действие, а именно пренареждане с цел
поставяне на новите изборни книжа от новия избор, който ще се
произведе утре. Предлагам да му се изпрати по най-бързия начин на
кмета на община Сатовча.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари имате ли?
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
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Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и
Таня Цанева); против – няма.
Колеги, прие се това предложение.
С което, колеги, предлагам да прекъснем заседанието, поради
работната

среща,

която

предстои

с

представителите

на

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
(Прекъсване за работна среща с представители
на ПАСЕ и на ПАЧИС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
в залата сме 14 членове на Централната избирателна комисия.
Можем да продължим днешното заседание.
Колеги, то продължава сега, защото ние знаем, но трябва да
осведомим и обществеността, че до този момент Централната
избирателна комисия проведе срещи с представители на ПАСЕ и с
представители на ПАЧИС.
Колеги, бяхме стигнали до:
2. Доклад относно писмо до всички РИК-ове.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикувано проектописмо до всички районни избирателни
комисии, а то е във връзка с желанието ни да организираме така
предаването в Централната избирателна комисия на протоколите на
РИК и на СИК в срок, който позволява и обезпечава своевременно
да бъдат повторно въведени данните от протоколите на секционните
избирателни комисии, както и да бъдат обработени протоколите на
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РИК, за да може Централната избирателна комисия да обяви
резултатите от изборите и при евентуален нов избор да подаде
съответната заявка за отпечатване на бюлетините, както и
информация до администрацията на Министерския съвет относно
отпечатването на протоколите на РИК и на СИК.
Предлагам ви да укажем на районните избирателни комисии
веднага след въвеждане и потвърждаване на данните от протоколите
на РИК в изчислителния пункт към районните избирателни комисии
да комплектуват книжата и материалите, съгласно указанията от
Методическите указания за РИК – част ІІ, и да започне
транспортирането на книжата и материалите от членовете, които са
посочени в чл. 296, ал. 1 от Изборния кодекс. За целта да установят
контакт с лицата, отговорни от областните администрации, за
координация относно транспортирането и осигуряването на охрана
от органите на МВР.
Ние поискахме вече съдействие от страна на администрацията
на Министерския съвет, копирахме това писмо до районните
избирателни комисии, правим връзка с този номер веднага след
адресирането и напомняме, че следва да се обадят и на телефона в
Централната избирателна комисия с цел обезпечаване на дежурни
членове на ЦИК за приемане, за да не се получава струпване, а
ритмичност при тази дейност.
Предлагам ви да обсъдим възможността в случаите, в които
районните избирателни комисии са тръгнали веднага, като имаме
предвид интензивната работа в този период и тези дни, липсата на
възможност да се осигури междудневна и междуседмична почивка,
да се обадят, за да можем да съдействаме настаняване в хотел. В
случай че се получат такива искания, ние ще съдействаме и тези
средства предлагам да бъдат за сметка на бюджета на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, коментари? – Не виждам. Благодаря.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня
Цанева); против – няма.
Колеги, преминаваме към:
2а. Регистриране на международни наблюдатели, застъпници,
представители.
Първи докладчик е госпожа Цанева.
3. Доклад по медийни пакети.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, във вътрешната мрежа „Медийни пакети“ ви
предлагам за одобрение договор, с вх. № ПВР-20-636. Договорът е
между Българска национална телевизия и независим кандидат за
президент Веселин Марешки. Договорът е на стойност 2514 лв. с
ДДС: предизборен репортаж – 1 брой, и агитационен клип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, това, което докладва госпожа Цанева, беше по т. 3.
Зная, госпожо Цанева, че не е проблем за протокола и за ЦИК,
проблем е за времевия индекс. Той ще бъде качен малко по-късно,
защото ЦИК разгледа т. 3, вместо т. 2а.
Разглеждаме т. 3, защото не ние зависим от времевия индекс, а
времевият индекс трябва да зависи от нас.
Колеги, имате ли коментари?
Режим на гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и
Таня Цанева); против – няма.
Колеги, продължаваме с:
2а.

Регистрация

на

международни

наблюдатели,

застъпници, представители.
Госпожо Цанев, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, моля за извинение за грешката преди това.
Колеги, предлагам ви, във вътрешната мрежа е качен, проект
на Решение относно допълнение към Решение № 3850-ПВР/НР от
25.10.2016 г., с което решение ние регистрирахме 7 представители
на Централната избирателна комисия на Косово като международни
наблюдатели. Предлагам ви допълнение към това решене за още
едно лице: Ергит Кели от Република Косово да бъде регистрирано,
да бъде вписано лицето в публичния регистър и да му бъде издадено
удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня
Цанева); против – няма.
Това е Решение № 3970-ПВР/НР.
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Заповядайте за следващ доклад по тази точка, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-23-112 от
5.11.2016 г. е постъпило искане от коалиция „Движение 21 – НДСВ“
за публикуване на упълномощени представители както за изборите,
така и за националния референдум. Списъкът съдържа едно лице.
Извършена е проверка по отношение на това лице и представената в
ЦИК информация от „Информационно обслужване“ е, че лицето
отговаря на изискванията да бъде упълномощен представител.
Предлагам да приемем решение за включване в публичния
регистър на коалицията и списъка с това лице за упълномощен
представител на коалицията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване за публикуване на тази информация.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев); против – няма.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, извинявам се, може би е добре да
вкараме една точка относно отговор във връзка с машинното
гласуване до вестник „Капитал“. Освен това да ме включите някъде
и да ви докладвам какво става към момента относно инсталирането
на машините и как върви процеса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
За нова точка и госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря.
Колеги,

имам

промени

в

съставите

на

секционните

избирателни комисии извън страната, така че моля, ако обичате, да
бъда включена.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, докладът на госпожа Грозева ще

бъде по т. 1,

доколкото това е доклад относно организацията на изборите извън
страната.
Сега подлагам на гласуване създаване на нова т. 3б в дневния
ред, която е със съдържанието, предложено от господин Чаушев.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман и Росица Матева); против – няма.
Колеги, нека да направим тези два проекта на решение, които
са ни с приоритет – по отношение секциите извън страната и по
отношение регистрация на партии в частични местни избори и след
това да продължим с другото.
1. Доклад относно организация на изборите извън
страната.
Госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, проектът е в днешна папка с моите инициали, № 3966.
С вх. № ПВР-04-01-255 от 5.11.2016 г., с вх. № ПВР-04-01-276
от 5.11.2016 г. са пристигнали писма от Министерството на
външните работи относно промени в състава на секционните
избирателни комисии извън страната, назначени с Решение № 3849ПВР/НР от 24.10.2016 г., Решение № 3894-ПВР/НР от 29.10.2016 г.,
Решение № 3900 от 30.10.2016 г., Решение № 3954 от 3.11.2016 г. и
Решение № 3968 от 4.11.2016 г.
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Предлагам ви да извършим необходимите промени, тъй като,
както знаете, в утрешния ден лицата, които са предложени за
промени, са отказали да участват, поради уважителни причини като
членове на секционни избирателни комисии.
Решението съдържа и точка поправка на технически грешки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3971-ПВР/НР.
6. Регистрация на партии в частични местни избори.
Заповядайте с Вашия доклад, госпожо Ганчева, доколкото днес
изтича и срокът за регистрация и допускане за участие в частични
местни избори.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление за
участие в частичен избор за кмет на район и кметове на кметства,
съгласно наше Приложение № 41-МИ за участие в частичните
избори за кметове на кметства Генерал Киселово, община Вълчи
дол, Долна кула, община Крумовград, Вълчин, община Сунгурларе,
Врабево, община Троян от Политическа партия ГЕРБ, подписано от
Бойко Методиев Борисов чрез надлежно упълномощеното лице
Цветомир Паунов.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, издадено на 2.11.2916 г., заверено
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копие от удостоверение със съответния номер от Сметната палата за
внесени от партията финансови отчети, и пълномощно със
съответния номер в полза на Цветомир Паунов.
Партията е регистрирана, съгласно наше решение за участие в
общите избори за общински съветници и кметове.
Налице са изискванията на закона, предвид което ви предлагам
да допуснем партия ГЕРБ за участие в частичните избори, които
изброих, като наименованието на партията за отпечатване в
бюлетината е ПП ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Колеги, най-вероятно поименното гласуване не е отчетено от
системата.
Режим на прегласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен
Цачев); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3972-МИ.
Колеги, с това мисля, че приключихме регистрации и
допускания

за

участие.

Предлагам

да

изпратим

писмо

до

общинските избирателни комисии, в които ще се произвеждат
частични избори на 11 декември 2016 г., към което да приложим
списък на регистрираните, допуснатите за участие в тези частични
избори партии и коалиции.
Режим на гласуване.

19

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев); против – няма.
Благодаря.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред:
3а. Информация относно броя на секциите.
Госпожа Матева, заповядате.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, но все още не е пристигнала
информация от Плевен. В момента говорех с Враца, тъй като
информацията е събрана по телефона, но се оказа, че те от четири
часа нямат интернет и затова не са я изпратили. Така че ви
предлагам малко по-късно да се върнем на тази точка, за да
пристигне информацията от Плевен, тъй като говорих и с тях по
телефона. Те я изготвят в момента, ще я изпратят и ще бъде качена
обобщената информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Матева.
Аз мислех, че всички са пристигнали, затова Ви дадох думата.
Преждевременно е било.
Продължаваме с:
3б.

Отговор

до

вестник

„Капитал“

във

връзка

с

машинното гласуване.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, първо, как върви
процеса във връзка с монтирането на машините за гласуване. Да,
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процесът като цяло върви в графиците, които са си разменяли
изпълнител – РИК. Няма съществени проблеми.
Естествено, имаше проблеми във връзка с комуникациите и
най-вече във връзка със забавянето на тези графици. Основните
проблеми бяха свързани с това, че тези бюлетини малко по-късно са
разпределяни за някои секции, но те са единични – две-три, няма
нужда да ги казвам. Към момента проблемите са решавани в срок.
Общо взето процесът върви нормално. В близкия половин час
ще ви докладвам, когато ще имам може би по-пълна картина за
приключване цялостно на този процес. Има и малки проблеми в
отделни РИК-ове. Решават се в рамките на половин час. Както казах
– изчаква се пристигането на секционните комисии, а техниците
стоят там и изчакват. Горе-долу за това става въпрос. Оправяме ги в
движение.
В момента процесът няма сериозни проблеми, решават се в
движение.
Цялостна картина ще ви дам към 20,00 ч., когато приключи.
Към момента няма нищо сериозно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължаваме със следващ доклад по тази точка.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,

в моя папка във

вътрешната мрежа има проект за писмо във връзка с отговори,
задавани от „Капитал“ преди време, за което ние организирахме
една комисия. Комисията се събра и ви представя въпросните
текстове.
Същностната и съдържателната част е в проекта за писмо до
вестник „Капитал“, в което са описани както въпросите изрично,
както са зададени. В това писмо, както е направено като проект, са
дадени въпросите, както са зададени, а отдолу се съдържат
отговорите. Останалите текстове са протоколът, който е подписан от
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членовете на комисията, определена от ЦИК, и съответното
решение, което трябва да публикуваме на нашата страница. Тези
документи са изработени така, както сме отговаряли и за предишни
избирателни комисии.
Молбата ми е да се концентрирате върху проекта за писмо до
господин Терзиев, вестник „Капитал“. Това е в съдържателен план
най-богатата информация за ситуацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля да се запознаете с проекта на решение.
Имате ли коментари, предложения?
Колеги, имаме един утвърден стандарт за отговори при искане
на достъп до обществена информация. Имали сме и едно-две пократки решения. Обикновено в по-дългите ни решения в самото
решение е включен и отговорът. Така че аз предлагам отговорите,
които са включени в писмото до господин Терзиев, вестник
„Капитал“, да станат елементи от диспозитива на това решение.
Колеги, подлагам на гласуване предложения ни проект на
решение ведно с отговорите в писмото, които да станат част от това
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев); против – няма.
Колеги, това е Решение № 3973-МИ.
И, колеги, разбира се, аз ще подложа на гласуване и
изпращането на самото писмо.
Режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев); против – няма.
Продължете.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нямам повече засега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

продължаваме със следваща точка от дневния ред:
4. Предложение до президента за насрочване на частичен
избор.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, както ви докладвах на 29
октомври, в Централната избирателна комисия е постъпило писмо от
Общинската избирателна комисия в Севлиево с вх. № МИ-15-1112
от 28 октомври 2016 г., с което ни беше изпратено решение, с което
се уведомява ЦИК да направи предложение за насрочване на нов
избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област
Габрово. Тогава подробно докладвах, че фактически се касае за
предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на съответното
кметство, касае се за частичен избор, а не за нов избор.
Отправихме с наше писмо искане до ГД ГРАО да ни даде
информация какъв е броят на населението към датата на
прекратяване пълномощията на кмета на кметството, която е 19
октомври с оглед влизане в сила на съдебните решения. Получили
сме този отговор – броят на населението е 1165 лица, което означава,
че са налице условията на чл. 16, ал. 1 от ЗАТУРБ.
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Затова ви предлагам да вземем решение, с което да предложим
на президента на републиката да насрочи частичен избор за кмет на
кметство Градница, община Севлиево, област Габрово.
И, разбира се, това решение да изпратим със съответното
придружително писмо на президента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване на решението.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев); против – няма.
Това е Решение № 3974-МИ.
Гласуваме изпращане на решението ведно с приложените
документи на президента.
Режим на гласуване.
Колеги, отменям гласуването.
Прегласуваме, колеги.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев
и Таня Цанева); против – няма.
Благодаря.
Продължаваме с:
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5.

Проект

на

решение

относно

определяне

възнагражденията за компютърна обработка за частичните
местни избори на 11 декември 2016 г.
Докладчик – господин Христов.
Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, във вътрешната мрежа в моя папка има един проект за
решение, който касае определянето на размера на възнаграждението
за извършване на компютърна обработка в изчислителните пунктове
към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи,
издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и
ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на
ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите
частични избори на 11 декември 2016 г.
Описани са основанията – чл. 456, във връзка с чл. 464 и във
връзка с т. 5.2 от Договор № 2 от 23 февруари. Това е рамковият
договор за компютърна обработка на резултатите.
Във връзка с произвеждането на 11 декември 2016 г. на четири
места частични избори за кмет на кметство, съответно в Генерал
Киселово, Долна кула, Вълчин и Врабево предлагам Централната
избирателна комисия да вземе решение, като определя размера за
посочените четири ОИК съответно по 864 лв. с ДДС, а при
евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 18 декември,
определя възнаграждението в рамките на 294 лв. с ДДС. Това е
съгласно Приложение № 1 на цитирания договор.
И тъй като всички избори са частични избори, в т. 3 казваме,
че това възнаграждение е за сметка на общинския бюджет.
Само ще допълня, че това наше решение е необходимо, за да
бъде сключен договор между кметовете на съответните общини с
преброителя, в случая „Информационно обслужване“ АД.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева);
против – няма.
Колеги, това е Решение № 3975-МИ.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред:
7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Пръв е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, първият ми доклад е за
сведение.
В Централната избирателна комисия е постъпила с вх. №
ПВР-10-54 от 5 ноември 2016 г, първоначално е постъпила
сканирана на 4 ноември, но впоследствие в оригинал на 5 ноември,
жалба от Политическа партия ДПС против Решение № 3959-ПВР от
3 ноември 2016 г. на Централната избирателна комисия.
Жалбата е комплектувана и ще бъде администрирана към
Върховния административен съд.
Докладвам отново жалба с вх. № ПВР-15-246 от 3 ноември
2016 г., която на 3 ноември ви докладвах за запознаване и е качена
като преписка във вътрешната мрежа в заседанието ни от 3 ноември
с всички материали, приложени по нея. В днешно заседание в моя
папка е качен и проектът на решение по жалбата.
Жалбата е от Корнелия Добрева Маринова – кмет на община
Ловеч, против Решение № 250 от 2 ноември 2016 г. на Районната
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избирателна комисия – Ловеч. С това решение РИК – Ловеч, е
оставила без уважение, като неоснователна първоначално подадена
жалба също от кмета на община Ловеч за това, че е налице
нарушение по чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс, тъй като на 21
октомври 2016 г. в с. Александрово, Ловешка област, е била
проведена – така се твърди в жалбата, предизборна среща в подкрепа
на кандидата на президент на ПП БСП ген. Румен Радев, съдържаща
политическа предизборна агитация, призив и покана за осигуряване
на подкрепа в изборите за този кандидат за президент, като се
твърди, че тази среща е осъществена в ученическо общежитие,
което, според кмета на община Ловеч, представлява общинско
учреждение в образователната сфера и затова счита, че е налице
нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК, която разпоредба забранява
предизборна агитация в общинските учреждения.
Към тази жалба на госпожа Корнелия Маринова, като
доказателство е приложено едно писмо, постъпило до кмета на
общината, подписано от три лица, в което писмо се твърди, че на 21
октомври 2016 г. е била проведена среща между Минчо Казанджиев
и членове на БСП в столовата на долното училище (ползван за клуб
на БСП). В същото писмо се твърди и за друго мероприятие, което е
било на 12 октомври 2016 г., но кметът на община Ловеч изрично
уточнява, че жалбата й касае само събитието, което се е случило на
21 октомври 2016 г.
Районната избирателна комисия на свое заседание от 2
ноември 2016 г. е разгледала постъпилата жалба и приложените към
нея доказателства, като към жалбата, освен посоченото писмо, са
приложени и доказателства, установяващи общинския характер на
помещението, в което се твърди да е извършена предизборна
агитация.
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Районната избирателна комисия е провела обсъждане. На
заседанието са присъствали 13 членове. Взели са със съответното
мнозинство решение, с което оставят жалбата без уважение, като
колегите са приели, че няма никакви доказателства, от които да се
установява, че на тази среща е извършвана предизборна агитация и
са приели, че жалбата е неоснователна.
Колеги, с предложения от мен проект за решение ви предлагам
да оставим жалбата без уважение, като неоснователна, тъй като
действително в единственото доказателство, в което се твърди да
установява извършеното нарушение, не се съдържат твърдения да е
извършена предизборна агитация, или да е отправят призив за
подкрепа или неподкрепа на кандидат. Въпреки оплакванията,
изложени в жалбата срещу решението на РИК, Районната
избирателна комисия няма как да събере каквито и да било други
доказателства, които да установяват нещо различно и основава
своето решение на приложените към жалбата доказателства.
Затова считам, че жалбата, с която е сезирана Централната
избирателна комисия, е неоснователна и следва да я оставим без
уважение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари?
Време за запознаване.
Колеги, откривам разисквания. Уточняват се факти и данни
около преписката.
Колеги, режим на гласуване на предложения ни проект за
решение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А кметът има ли право да обжалва
решението на РИК?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, отменям
гласуването.
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Колеги, отмених гласуването, тъй като се оказа, че колеги не
са успели изцяло да се запознаят.
Ще правите ли, колеги, предложения?
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз предлагам
жалбата да бъде оставена без разглеждане като недопустима, тъй
като считам, че кметът не е сред лицата, които имат право да
обжалват решението на Районната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Като реплика – считам, че кметът е сред
лицата с правен интерес, доколкото чл. 182, ал. 1 забранява изрично
агитация в държавни и общински учреждения. И не знам кой, ако не
кметът, е заинтересован това да не се случва и да се спазва Кодексът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Втора реплика. Тъй като кметът е
принципал на общинската собственост, считам, че ако не той, кой
друг може да обжалва едно такова решение, което е отхвърлена
жалба за провеждане на агитация в общинско учреждение или
предприятие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Ще ползвате ли дуплика?
Колеги, в залата постъпи предложение жалбата да бъде
оставена без разглеждане като недопустима.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Още повече, извинявайте, искам да
допълня, че след като кметът обжалва наведените доводи, че това е
клуб на БСП не отговарят тогава на истината, след като кметът не
знае, че е клуб на БСП. А той е човекът, който трябва да сключи
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договор. Считам, че това основание, че е клуб на БСП е абсолютно
ирелевантно към момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, в зала постъпи предложение жалбата да бъде оставена
без разглеждане като недопустима със съответното основание и
съответната мотивировка.
Колеги, подлагам на гласуване това постъпило в зала
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 8 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман и Росица Матева),;
против – 9 (Мария Мусорлиева, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мартин Райков и Румен Цачев).
Колеги, сега подлагам на гласуване така предложения ни
проект на решение, който представлява основно предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия
Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман и Росица Матева); против – 6 (Георги
Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова и Румен Цачев).
Колеги, не се постигна необходимото мнозинство.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах „против“ проекта, защото не
ми е ясна изцяло фактическата обстановка. Кметът твърди, че
помещение, което е общинско, се ползва, първо, неправомерно от
тази партия, и второ, е направено събрание в него с цел предизборна
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агитация. Не са събрани по никакъв начин данни дали действително
събранието е имало за цел агитация, но все таки няколко дни преди
изборите и това твърдение е трябвало да бъде потвърдено, според
мен, и да се разбере. И ако е имало агитация изцяло е налице
нарушение на чл. 182, ал. 2 от Изборния кодекс.
Считам жалбата за основателна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, това е Решение № 3976-ПВР.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, най-вероятно в
моя папка във вътрешната мрежа е качен един сигнал от госпожа
Диана Атанасова Ботева. Сигналът е с вх. № ПВР-12-16.
Аз имам едно-единствено предложение. Считам, че сигналът е
подсъден на Районна избирателна комисия, където е изпратен с
копие. Смятам, че действително Районната избирателна комисия
трябва да го разгледа, тъй като би била по-наясно с обстоятелствата
на място, за да може да се защити, доколкото е възможно
съответният… (Реплики)
Ако кажете би могло да бъде и за сведение. Както прецените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

господин Цанев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз си мисля дали да не остане даже и
за сведение. Днес като се чухме с Районната избирателна комисия,
те са получили сигнала, видели са, че това е от тяхна компетентност
за разглеждане и имах уверението, че на днешното си заседание ще
се произнесат по него.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря ви, колеги, за помощта.
Тогава променям предложението си – да остане за сведение.
Благодаря.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли други
предложения?
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение е да бъде
изпратено по компетентност и да ни уведомят какво е било
извършено като действие по проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други становища? – Не виждам.
Колеги,

постъпи

предложение

да

бъде

изпратено

до

съответната РИК по компетентност.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 9 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мартин Райков и Метин
Сюлейман); против – 8 (Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова и Румен Цачев).
Не се прие това предложение, колеги.
Остава за сведение.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка с моите инициали в
днешно заседание е жалба с вх. № НР-15-3 от 5 ноември 2016 г.,
постъпила по електронната поща на Централната избирателна
комисия

от

Красимир

Евгениев

Казаков

–

упълномощен

представител на Инициативен комитет, представляван от Станислав
Тодоров Трифонов, регистриран за участие в информационноразяснителната кампания на националния референдум.
Жалбата е срещу Решение № 125-НР от 4 ноември 2016 г. на
Районна избирателна комисия – Русе, с което решение Районната
избирателна комисия е отказала публикуване на няколко лица като
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упълномощени представители на Инициативния комитет. Жалбата е
относно две от лицата, а именно: Мариан Йорданов Димитров и
Рафаил Антонов Арабаджийски, тъй като в решението на Районната
избирателна комисия е записано, че лицата са членове на
Инициативен комитет, представляван от Ирина Петкова Алексова.
Проектът за решение с № 3965 също е в папката.
Към преписката са приложени пълномощно на лицето, което
подава жалбата, решението на Районната избирателна комисия,
списъка

на

лицата

с

несъответствие

от

проверката

на

„Информационно обслужване“ и протокол № 20 от проведеното
заседание на Районната избирателна комисия на 4 ноември.
Колеги, лицата, за които става въпрос – Мариан Йорданов
Димитров и Рафаил Антонов Арабаджийски, са членове на
Инициативен комитет, представляван от Ирина Петкова Алексова.
Този

Инициативен

комитет

е

регистриран

в

Централната

избирателна комисия с Решение № 3605-ПВР от 24 септември.
Инициативният комитет не е регистрирал кандидатска листа в
законоустановения срок за регистрация на кандидатите за президент
и вицепрезидент.
Въпреки това и предвид чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и
Решение № 3718 на Централната избирателна комисия относно
участието на представители на партии, коалиции и инициативни
комитети в изборите и в националния референдум, считам, че тези
две лица могат да бъдат представители на Инициативния комитет в
националния референдум, тъй като ограничението по чл. 3, ал. 3
трябва да се прилага спрямо лицата, които участват в различни
качества в изборите и отделно в референдума. И в конкретния
случай вероятно Районната избирателна комисия е взела решение в
този смисъл, тъй като е получила справка от „Информационно
обслужване“, в което е записано, че лицата са членове на
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Инициативен комитет, представляван от друго лице, но не е
записано в справката, че това е Инициативен комитет за издигане на
кандидати за президент и вицепрезидент. Тоест това са два различни
инициативни комитета, които нямат нищо общо помежду си –
едните участват в изборите, другите в референдума, а тези, които са
били за изборите, дори нямат регистрирана кандидатска листа.
В този смисъл ви предлагам да вземем решение, с което да
отменим решението на Районната избирателна комисия и да им
върнем преписката, за да могат да публикуват тези две лица като
упълномощени представители на Инициативния комитет.
Проектът на решение, както казах, е в моята папка и моля да се
запознаете, но е изготвено в този смисъл, както ви го докладвах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, запознавате ли се? Запознахте ли се след обстойния
доклад?
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева и Румен Цачев); против – няма.
Това е Решение № 3977-НР.
Имате ли още доклади по тази точка?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Следващ

докладчик е госпожа Бойкинова.
Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви жалба във
вътрешна мрежа в моя папка, която е адресирана до Районна
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прокуратура Свищов, до Комисия за регулиране на съобщенията, до
Централната избирателна комисия, до Районна избирателна комисия
– Велико Търново, до Комисия за защита на личните данни, до
Комисия за защита на потребителите и до „Мобилтел“. Жалбата е от
кмета на община Свищов. В жалбата се твърди, че на 4.11.2016 г. във
времето между 14,00 ч. и 16,00 ч. над 10 хиляди потребители на
мобилна телефонна услуга, доставяна от „Мобилтел“ АД гр.
Свищов, са получили СМС с предизборно агитационна съобщение, с
което са призовавали да гласуват за Трайчо Трайков с текст, изписан
в жалбата.
В жалбата се казва, че голяма част от потребителите са
служители на общинска администрация Свищов, като договорът за
ползване на мобилната услуга е сключен от името на община
Свищов и в този смисъл тя е абонат, и като абонат не е давала
съгласието да получават предизборни съобщения от която и да било
партия или инициативен комитет. Твърдят, че са налице нарушения
на предвидените в закона разпоредби – в Закона за регулиране на
съобщенията, Закона за защита на личните данни, цитират чл. 261,
ал. 1 от Закона за електронните съобщения, в които казват, че е
налице директен маркетинг, който може да се ползва само при
предварително получено съгласие от потребителите. И съответно в
жалбата са посочени четири мобилни телефона, чрез които може да
се направи проверка, че са получени такива съобщения.
В тази връзка ви докладвам писмо, което е също във
вътрешната мрежа – вх. № ПВР-10-56 от 5.11.2016 г. То е от Найден
Зеленогорски – председател на Предизборния щаб, в което твърди,
че Предизборният щаб и коалиция „Реформаторски блок“ няма
сключени договори с мобилни оператори за такъв вид агитация.
Докладвам ви жалбата за сведение, тъй като считам, че
Централната избирателна комисия не е компетентна да се произнесе
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с оглед на твърденията, че потребителите са на територията на гр.
Свищов, тя е адресирана до Районна избирателна комисия – Велико
Търново, и с оглед на това, че агитацията, ако приемем, че има
такава, е на 4.11.2016 г., не е днес и нарушенията са в
компетентността на други комисии – на Комисията за регулиране на
съобщенията, на Комисията за защита на личните данни, на
Комисията за защита на потребителите, но не и от компетентността
на Централната избирателна комисия, тъй като няма конкретни
данни за извършено нарушение по Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли
коментари?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам предложение да бъде
изпратено на Районната избирателна комисия, която да се произнесе,
след като извърши проверка и да ни уведоми за извършената
проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, това беше предложението.
Има ли други?
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Може да ни уведомява за извършената
проверка, ако ще се произнася с

решение, което подлежи на

обжалване пред нас. В самото решение ще се обективира дали е
извършена проверка, какво е установено и какво решение са взели,
доколкото компетентността е тяхна чисто по населеното място, а
според мен не е и тяхна даже.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, постъпи
предложение.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз нямам нищо против да я
изпратим по компетентност, но съм уведомена от председателя на
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Районна избирателна комисия – Велико Търново, че при тях е
постъпила такава жалба. Не възразявам и ние да я изпратим по
компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам
на гласуване изпращане по компетентност до съответната Районна
избирателна комисия.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир Пенев, Георги
Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева и Румен Цачев); против – 2 (Севинч Солакова и
Бойчо Арнаудов).
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Иванова.
Заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в папка с моите
инициали в днешното заседание са качени две жалби, получени на
електронната поща на ЦИК.
Първата жалба е с вх. № ПВР-10-57 от 5 ноември 2016 г.
Същата е подадена до Районна избирателна комисия 24 с копие до
нас. Подадена е от Христо Костадинов Джуров в качеството му на
представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и
Илияна Йотова като независими кандидати за президент и
вицепрезидент на републиката, относно, твърди жалбоподателят,
нарушение в 69 СОУ, ж.к. „Дружба“, район „Искър“, извършени в
секционни избирателни комисии с номера от 21-ва до 30-а
включително.
В жалбата се излагат съображения за това, че в нарушение на
Изборния кодекс са извършени неправомерни и незаконосъобразни
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действия от представители на МВР, които не са допуснали господин
Джуров, в качеството му на представител на Инициативния комитет,
да присъства в 69 СОУ по време на действията във връзка с
получаване на изборните книжа и материали и подготовката на
помещението за гласуване. По същество се твърди нарушение по чл.
120, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс.
След подадения сигнал от председателя на РС на БСП „Искър“
Борис Цветков до началника на Осмо РПУ, господин Джуров е
получил уверение, че нарушението ще бъде отстранено и няма да
бъде допускано повече.
Представителят на Инициативния комитет настоява РИК и
ЦИК да регистрират сигнала за нарушението и да го имат предвид,
като се надяват това нарушение да не опорочи изборния ден и да не
е довело до възможност и за други нарушения в посочените СИК в
69 СОУ.
Уважаеми колеги, независимо че е именувано жалба,
подаденото до нас, според мен, има по-скоро характер на сигнал и то
с уведомителен характер, поради което аз ви предлагам да го
оставим за сведение. От това, което извърших като проверка на
електронния регистър на 24 РИК, към момента за дата 5 ноември
фигурира само едно… (Реплика от Ивайло Ивков.) Да, затова
предлагам…
ИВАЙЛО ИВКОВ: Какво има да го умуваме два часа – за
сведение.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз предложих за сведение, само пояснявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз предлагам въобще да го оставим без
разглеждане, понеже не е подписан – този сигнал и другия.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз го предлагам за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете.
КАТЯ ИВАНОВА: Другата жалба с вх. № ПВР-10-58 също е
пристигнала по електронна поща. Тя е подадена от Малина Коцова,
която я е подала в качеството й на застъпник на същия Инициативен
комитет, с абсолютно еднакво съдържание, както тази, която ви
прочетох, само че касае нарушение в друго училище и в секциите от
11-а до 19-а в район „Искър“. И нея ви я предлагам за сведение.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Също само като допълнение, поне от
това, което виждам, не е подписана. За мен няма никакви жалби.
Няма нито сигнал, нито жалба, с която да е сезирана Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Има ли други становища? – Не виждам.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви жалба
с вх. № ПВР-12-15 от 4 ноември 2016 г. Жалбата е получена по
електронната поща на ЦИК, качена е в моя папка в днешно
заседание.

Жалбата

е

от

Огнян

Цветков

–

представляващ

Инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Пламен
Пасков и кандидат за вицепрезидент Светозар Съев. Жалбата е
относно договорните отношения между Инициативния комитет и
БНТ. Инициативният комитет и БНТ имат договор за отразяване на
събития от предизборната кампания на кандидат-президентската
двойка, които да се отразяват в рубриката „Гласовете на България“,
но едно от събитията, за които БНТ са поканени да отразят това
мероприятие, в крайна сметка изпратените от БНТ репортери и
оператори отказват да го заснемат и да го отразят, тъй като това
събитие уронва авторитета на друг кандидат за президент. А
събитието на практика е една вечеря, на която са поканени всички
онези състуденти, които се предполага, че са завършили в един и
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същи период, заедно с госпожа Цецка Цачева и им е казано да
представят и своите дипломи за завършено висше образование.
По-нататък в самата жалба няма направено искане, а завършва
с една констатация, с която от Инициативния комитет заключават,
че БНТ не е обществена и независима телевизия.
Според мен, въпреки че е наименувана като жалба, всичко
това е един сигнал, поради което аз предлагам това да остане за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други становища? – Не виждам.
Имате ли още?
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Разбира се, че имам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Следваща жалба, която току-що ми е
разпределена, е с вх. № ПВР-10-60 от 5 ноември 2016 г. Жалбата е от
Градския съвет на БСП Варна с копие до РИК Варна. Жалбата е от
Борислав

Гуцанов,

в

качеството

му

на

пълномощник

на

Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова
като независими кандидати за президент и вицепрезидент на
републиката в изборите на 6 ноември.
Жалбата е във връзка с отказа на Районната избирателна
комисия

да

регистрират

застъпници

и

представители

на

Инициативния комитет за издигане на кандидат-президентската
двойка.
На този етап аз ви докладвам за сведение тази жалба,
уважаеми колеги, но в същото време припомням, че съгласно наше
Решение № 3493 срокът за подаване на заявленията е 3 ноември. Аз
ще се свържа пак с РИК Варна и допълнително ще докладвам тази
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жалба. Няма нарочно решение на РИК затова на този етап – за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Продължете,

господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, продължавам с писмо, което е получено по
електронната поща на ЦИК, което, според мен, е с характер на
сигнал. Входящият номер е ПВР-22-587 от 4 ноември 2016 г. Той е
качен в моята папка в днешно заседание. Изпратен е от Стефан
Здравков и има няколко твърдения, като първото е, че има
злоупотреби с парични потоци по отношение на политически
партии, които участват в изборите за президент и вицепрезидент. Но
основното, което ме накара да докладвам в тази точка този сигнал, е,
че има твърдения по отношение на кмета на Мездра господин
Събков, че на 2 ноември 2016 г. е нарушил разпоредбите на
Изборния кодекс, изкарвайки ученици и деца от детската градина да
посрещнат кандидата за президент Румен Радев. Тоест, в случая
говорим за нарушение на разпоредбата на чл. 184, ал. 4 от Изборния
кодекс, във връзка с чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето,
поради което предлагам този сигнал да го препратим към Агенцията
за закрила на детето.
Колеги, запознахте ли се? В моя папка в днешно заседание вх.
№ ПВР-22-587.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Има и други интересни неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

предложението е за изпращане по компетентност на Държавна
агенция за закрила на детето.
Режим на гласуване.
Отменям гласуването.
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Упълномощавам госпожа Солакова да води.
(Обсъждане извън микрофон)
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: В крайна сметка остава за сведение,
така ли? – Добре.
Продължавам, колеги, със следващо писмо, което, според мен,
има характер на сигнал, по който трябва да се произнесем и съм
подготвил проект на отговор. Входящият номер е ПВР-22-573 от 3
ноември 2016 г. Получено е по електронната поща. Писмото е от
господин Иван Спасов. Пак е в моя папка в днешното заседание.
Посочено е в писмото, че в предизборната кампания
кандидатът на БСП господин Румен Радев навсякъде се представя
като генерал, а в същото време той е бил офицер от резерва и
настоява в рамките на нашите компетенции ние да извършим
проверка и ако се окаже, че този кандидат не е действащ офицер, а
такъв от запаса, да вземем мерки той повече да не бъде представян
като генерал, а като генерал от резерва. (Оживление) И настоява да
му отговорим писмено.
В тази връзка съм подготвил проект на отговор в моя папка в
днешното заседание. Погледнете го.
Отговаря му, че в изпълнение на изискванията на Изборния
кодекс с Решение № 3684-ПВР от 29 септември 2016 г. ЦИК е
регистрирала за кандидат за президент на Република България
Румен Радев и кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова, издигнати
от инициативен комитет, представляван от Стефан Данаилов, като
Изборният кодекс не предвижда Централната избирателна комисия
да извършва други проверки, професия, звания и статус по
отношение на кандидатите за президент и вицепрезидент на
републиката, с оглед предприемане на посочените от Вас мерки.
Предлагам да отговорим така, както съм подготвил този
отговор.
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ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, чухте
предложението за отговор.
Имате ли въпроси, други мнения?
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и
Румен Цачев); против – няма.
Колегата Райков има думата в тази точка.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в днешна папка вх. № ПВР-22602 от 5.11.2016 г. По съществото си имейлът е озаглавен „жалба“.
Опитвайки се да го разгледам той е от две части. Едната жалба е
адресирана до Комисията за защита на личните данни, неподписана,
за това, че въпросната госпожа Иванка Филипова се намира в
подписка на коалиция от партии „Реформаторски блок“ за
Европейските избори. И първата част от жалбата й е, че някъде
между София и Варна стоят удостоверенията й за наблюдател на нея
и на още едно лице, за това, че са се записали за партията на
Марешки, както се е изразила тя.
Просто ви го давам за сведение, тъй като не знам какво точно
трябва да предприемем като избирателна комисия. Надявам се да си
получи удостоверението за наблюдател.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Това са по същество два сигнала.
МАРТИН РАЙКОВ: По същество са два сигнала. Единият е до
Комисията за защита на личните данни, но не е подписан и е за
подписка, която е от преди две години, не знам къде се намира. И
другото е, че е наблюдател на партията на Марешки.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не може да има наблюдател на партия.
МАРТИН РАЙКОВ: Така го пише.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги?
Приключихме ли с тази точка?
Продължете.
МАРТИН РАЙКОВ: Другото ми е с вх. № ПВРВ-10-55 от
5.11.2016 г. и също представлява искане право на отговор на
„Българска социалдемокрация – Евролевица“. Те се чувстват
засегнати от това, че са изнесени факти в „Господари на ефира“ за
разходването на техните медийни пакети.
Предлагам ви по компетенция да го пратим към СЕМ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте
предложението.
Други предложения?
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин
Райков.
Режим на гласуване.
МАРТИН РАЙКОВ: Добре, допълвам се – с едно писмо до
Нова телевизия и до СЕМ. (Оживление)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, сега вече
гласуваме.
Може ли да помолим господин Сюлейман за гласуване?
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман и
Росица Матева); против – няма.
Продължаваме с:
8. Доклад по писмо до Министерството на външните
работи.
Госпожа Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
с вх. № ПВР-04-01-263 от 4 ноември 2016 г. Постъпило е писмо от
Постоянния секретар на Министерството на външните работи с
молба за увеличаване броя на бюлетините, необходими за секциите,
извън страната при евентуален нов избор с още 30 хиляди. Така
общият брой на бюлетините за секциите извън страната стават 380
хиляди.
Приложено ни изпращат схема за разпределение при
евентуален нов избор на бюлетините по държави и по секции, както
и таблица за разпределение на допълнителните 30 хиляди.
Тези колеги, които бяха на съвместната среща, която
проведохме на 3 или 4 ноември, се уточнихме, че те поискаха за
изток и по-специално за арабските държави да ги поставят в списък,
да посочат секциите, за да стане сортирането по брой бюлетини в
Печатницата на БНБ.
От тази таблица не става ясно кои държави са имали предвид и
затова ви предлагам да изпратим едно писмо. Първо да поискаме до
изпращане на заявка от страна на Централната избирателна комисия
за отпечатване на бюлетини за секциите извън страната, Външно
министерство да ни предостави обосновка за увеличаване на броя.
На второ място, да ни представят списък на държавите, за които
трябва приоритетно да бъдат сортирани бюлетините по секции, като
се посочи, разбира се, броят по секции и държави.
Проектът на писмо е във вътрешната мрежа в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
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Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман и Росица Матева);
против – няма.
Продължете, госпожо Солакова.
9. Доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение – госпожа Веска Янева ни уведомява, че можем да я
търсим на телефона, чийто номер имаме в ЦИК.
Освен това са ни изпратили копие от писмо с вх. № ПВР-03-50
от 5 ноември 2016 г. Препращат писмото ни във връзка с
организацията по транспортирането на книжата и материалите от
районните избирателни комисии и възлагат тази задачка на
областните администрации, за да може наистина своевременно тези
материали да пристигнат в Централната избирателна комисия.
За сведение ви го докладвам.
Докладвам вх. № НР-03-17 от 5 ноември 2016 г. По
електронната поща от Администрацията на Министерския съвет ни
изпращат разпределението на бюлетините и пликовете по изборни
райони в страната. Аз ще предоставя копие, тъй като това е свързано
с изборни книжа и материали, на мен ми е разпределено по повод на
поставен въпрос от страна на Районна избирателна комисия – Русе.
Колегата Нейкова докладва писмото до Администрацията на
Министерския съвет.
За сведение на този етап, копие на нея.
Уважаеми колеги, във връзка със съхранението на бюлетините
по

райони

продължаваме

да

получаваме

информация,

администрацията я обобщава. Тази справка, разбира се, ще бъде на
нашето внимание дори след изборния ден.
Докладвам ви сега само по отношение на Грохотно, община
Девин. Имаме сигнал. Първо беше запитване, след това се задейства
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машината и се реши проблемът. Районната избирателна комисия е
предоставила само един печат. Независимо от това, че е получила
два печата от областната администрация, единият печат, незнайно
по какви причини, е оставен в самата Районна избирателна комисия
–

Смолян.

От

Общинската

избирателна

комисия

–

Девин

алармираха, че имат само един печат. Със съдействието на
Администрацията н Министерския съвет, второ транспортно
средство тръгна, за да може да се достави втория печат.
По отношение на писмата до всички РИК, независимо че след
това ще го направим и в оперативен порядък, отново да си
напомним, че в разговори с председателите на районните
избирателни комисии трябва да направим всичко необходимо да
организираме получаването на материалите от РИК своевременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължаваме с госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, в
Писма ще си позволя да ви запозная с приемането на документите
във връзка с приемането и предаването на изборните книжа.
Процесът върви. Към момента около 120 секции са приключили.
Като ще моля обаче, с оглед графика, който се пусна, няма
отбелязани колеги, освен колегата Чаушев за тази вечер. Предвид, че
е направен графикът за утре през деня и за утре през нощта, когато
ще се очаква по-голяма част от секциите, ще моля колегите, защото
смяната, включително и аз се вписвам сред дежурните, изтича в
20,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля ви, обърнете внимание. Очаквам до края на
заседанието след малко и тези предложения.
Следващият докладчик е господин Христов.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, ще ви поставя един сериозен
въпрос. Получих го

по имейла под формата на запитване от

прогрмистите от „Информационно обслужване“. Не е качено, ще
кажа какъв е въпросът.
Във връзка с изчисленията в системата за обработка на
секционните протоколи в Изчислителния пункт към ЦИК, който е
тук, са ни необходими следните числа:
1. Половината избиратели (по т. 2 от Методиката за
определяне

на

резултатите

от

гласуване

за

президент

и

вицепрезидент на републиката).
Точка 2 следната: „Избрана е кандидатската двойка, получила
повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са
участвали

повече

от

половината

избиратели“.

Тази

дума

„половината“ избиратели трябва да решим какво е – дали това са
избирателите със съответните права, които получихме в списъка от
ГД ГРАО, или ще го получаваме в деня на гласуването? Кое е поправилното?
И аналогично вторият въпрос е:
2. Кое е числото, което за референдума е 20 на сто от
гражданите с избирателни права (по чл. 7 от Методиката за
определяне на резултатите от националния референдум).
Ако няма половината от 3 млн. 510 хил., но са минали над 50%
при 20% от гражданите с избирателни права. Тъй като си спомням,
че и миналата година специално на националния референдум имаше
запитване дори от страна на президента, ако не се лъжа, във връзка с
гласуването. Все пак това трябва да залегне предварително в
програмата. Това са две цифри, които те ще сложат.
Какво е Вашето мнение, ако трябва да помислим по въпроса,
защото аз не знам дали има по-точно някой да даде резултати, освен
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ГД ГРАО, които проверяват. Според мен трябва да залегнем на това.
Те ни дават отделно и за ПВР и за НР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли колеги на
друго становище? – Не виждам, колеги. (Реплики)
Изчаквам.
Колеги, време за запознаване.
Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз предлагам
във връзка с поставените въпроси в докладвания имейл от колегата
Христов, да изпратим едно писмо до ГД ГРАО, което да ни
предостави съответно данните относно избирателите по отношение
на т. 2 от Методиката за изборите за президент и вицепрезидент, и
гражданите с избирателни права по чл. 7 от Методиката за
определяне

на

резултатите

от

гласуването

в

националния

референдум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари?
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева и Румен Цачев); против – няма.
Госпожа Матева е готова до докладва:
3а. Информация относно броя на секциите.
Госпожо Матева, докладвайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, в папката с моите инициали в днешна дата се намират
част от справките, които са изпратени от районните избирателни
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комисии по повод на писмото, което им изпратихме – да ни
информират за броя избирателни секции, които са разкрити на
територията на всеки от изборните райони, включително секции в
лечебни заведения, специализирани институции и подвижни
секционни избирателни комисии.
Виждате обобщената справка в табличен вид. Информацията
от съответните районни избирателни комисии е в днешно заседание
и във вчерашно в папката с моите инициали. Част от информацията,
виждате я в оранжево, е събрана по телефона, тъй като не е
изпратена от районните избирателни комисии, както ви информирах
за Враца – не са имали интернет; в Монтана пък председателят каза,
че не е пристигнало при тях писмото, така че ще обърна внимание и
на нашето Деловодство да проверяват изпращането.
Аз проверих на страниците на всички районни избирателни
комисии, тъй като с нашето протоколно решение им указахме, освен
да изпратят на ЦИК тази информация, да я публикуват и на своите
страници. Районна избирателна комисия – Бургас, не е публикувала.
Видин не е публикувала, свързах се с председателя, ще я
публикуват. Враца по обективни причини, тъй като нямат интернет,
след като дойде интернетът ще я публикуват. Добрич е публикувана.
Кърджали не е публикувана. Монтана – свързах се с председателя,
ще я публикуват. Разград не е публикувана. Силистра не е
публикувана, Софийската и Стара Загора. Така че ще помоля
отговорниците за райони да се обадят на съответните председатели,
за да публикуват тази информация.
Както

я

виждате,

информацията

до

последно

се

актуализираше, тъй като някои от секциите са закрити, например в
Пазарджик виждате, че е отбелязано, имаше две секции в
съответните заведения и специализирани институции, днес са
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закрити. Колегите от Пазарджик са изпратили коректно по имейла
информация за това.
ИВАЙЛО ИВКОВ:

Може ли още веднъж които не са

публикували.
РОСИЦА МАТЕВА: Които не са публикували ги казах, защото
аз съм ги отбелязала: Бургас, на Видин и на Враца съм се обадила,
Кърджали, Разград, Силистра, Софийска област и Стара Загора.
Плевен последно сега изпратиха, също не бяха публикували, но тъй
като там проведохме разговор по телефона, за да уточним
информацията, им е казано също да я публикуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РОСИЦА МАТЕВА: Ще дам на нашите сътрудници да
отбележат кои не са качили на страницата си, но аз ви ги казах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РОСИЦА МАТЕВА: Така че ви предлагам след запознаване с
тази информация, тя ще бъде сравнена с информацията, която
притежава

„Информационно

обслужване“,

предлагам

да

я

публикуваме също на нашата страница в секция за избирателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване публикуване на информацията.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев); против – няма.
Благодаря.
Колеги, последен доклад за тази вечер – госпожа Грозева.
1. Доклади относно организацията на изборите извън
страната.
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ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Уважаеми

колеги,

във

връзка

с

окомплектоването на секциите в чужбина и поради заявления на
някои от предложените членове за невъзможност за участие, ви
докладвам последното за днес решение. Проектът е в днешна дата. И
то касае също промени в съставите на секционните избирателни
комисии, както и няколко технически грешки, които трябва да бъдат
изправени във връзка с издадените удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режима на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев);
против – няма.
Колеги, това е Решение № 3978-ПВР/НР.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само за сведение, уважаеми колеги, нещо
оптимистично.
В моя папка във вътрешната мрежа има проект на баджовете
на въпросните техници, които са изпълнени така, както ние го
решихме и това беше постигнато още вчера.
Освен това обаче има и едно писмо, което е по-важно, с вх. №
ПВР-23-113, относно машинното гласуване от „Сиела-Норма“, което
няма да преразказвам, то е пред вас. Общо взето потвърждават
всичко това, което сме гласували вчера и ще осигурят онова, което
сме поискали вчера. Това е писмо за потвърждение и за пълно
съдействие. За сведение. Имаме пълното съдействие на онова, което
искаме от изпълнителя да бъде осигурено.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Чаушев.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по Оперативния
план работата на Централната избирателна комисия вече започна.
Получихме доклада на госпожа Ганчева. За една голяма част от
секциите получените справки днес са поети от дежурните колеги.
Дежурството им приключва в 20,00 ч. Сега трябва да уредим
въпроса с нощното дежурство. Може и да не са по двойки, ще видим
как ще направим разстановката.
Напомням – утре в 7,00 ч. започва работното време на
сътрудниците, които са по стаите. Знаете, че това се предложените
от вас лица, но все пак, ако някой каже да не се отваря или да не се
отключва помещението, в което се намира неговото работно място,
това няма да бъде направено. Иначе сътрудниците в 7,00 ч. ще бъдат
по стаите, ако няма възражения, за да могат да отговарят на
телефонните обаждания.
В 8,00 ч. само при необходимост, както обикновено, заседание
на Оперативното бюро.
Този път първото заседание е в 9,00 ч. Обикновено по
традиция то се обявява за 8,30 ч., но много често започва точно в
9,00 ч. с оглед на изместеното време.
Колеги, очакваме предложения, но без голям наплив, за
нощното дежурство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Заповядайте,

госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Току-що получих справка. До
момента 124 секции от 325 напълно обработени и приключили. В
момента се обработват, като очакваме от Щатите и Испания. Мисля,
че Великобритания започна преди мъничко.
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Колеги, действително нощното дежурство не знам до колко
часа ще е, но и аз, като ръководител на групата, ще помоля предвид
липсата на отразяване в списъка с дежурствата, да има колеги, които
да останат. Господин Чаушев се е заявил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Да си пожелаем утре един хубав ден, в който изборите и
референдума да протекат спокойно.
(Закрито в 19,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Нина Иванова

