ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 441
На 10 ноември 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

І. ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА
РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ:
1. Писмо до РИК относно публикуване образците на
бюлетината за новия избор за президент и вицепрезидент на
републиката.
Докладва: Севинч Солакова
2. Доклад относно актуализацията на лицата и местата за
получаване

бюлетините

този

новия

избор

за

президент

и

вицепрезидент на републиката.
Докладва: Севинч Солакова
3. Проект

на

решение

относно

възнагражденията

на

СИК/ПСИК за новия избор за президент и вицепрезидент на
републиката.
Докладва: Иванка Грозева
4. Доклад относно организацията на нов избор за президент и
вицепрезидент на републиката извън страната.
Докладват: Йорданка Ганчева
Иванка Грозева
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4а. Доклад относно раздаване и прибиране на печатите писмо.
Докладва: Иванка Грозева
5. Доклад относно анализ на несъответствията за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката.
Докладва: Ерхан Чаушев
6. Доклад

относно

анализ

на

несъответствията

за

националния референдум.
Докладва: Ерхан Чаушев
6а. Действия относно подготовка на машинно гласуване за
втори тур.
Докладва: Ерхан Чаушев
7. Регистрация на анкетьори и наблюдатели.
Докладва: Таня Цанова
8. Доклад относно Обществения съвет към ЦИК.
Докладва: Цветозар Томов

ІІ. МЕСТНИ ИЗБОРИ:
9. Одобряване образец на бюлетина за втори тур за избор на
кмет в район „Младост“ - София.
Докладва: Севинч Солакова
10. Проект на решение относно промени в състав на ОИК.
Докладва: Бойчо Арнаудов
11. Доклад относно извършена от ГД „ГРАО“ – МРРБ
проверка за гласуване в нарушение на Изборния кодекс на
частичните и нови избори на 2 октомври 2016 г..
Докладва: Румяна Сидерова
ІІІ. ДРУГИ:
12. Доклади по дела, жалби и сигнали
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Докладва: Владимир Пенев
13. Искания относно отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Румяна Сидерова,
Румен Цачев
14. Доклади по медийни пакети.
Докладва: Таня Цанова
15. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова,
Владимир Пенев
Иванка Грозева
Йорданка Ганчева
Мария Бойкинова
Росица Матева
Камелия Нейкова
Метин Сюлейман
Цветозар Томов
Румен Цачев.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
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, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня
Цанева.
Заседанието бе открито в 16,00 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 20 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам днешното заседание. Колеги, проектът за дневен
ред е доста дълъг, така че една част от него вероятно ще изчерпим
днес, а другата част вероятно ще бъде утре.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение
към така предложения ви дневен ред?
Господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз предлагам по т. 5, тъй като във
връзка с анализа на несъответствията за ПВР е необходимо спешно
да бъдат направени корекции, да вземем принципно решение за това
още в началото и след това ще продължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Записвам,

господин Христов.
Господин Чаушев?
ЕРХАН

ЧАУШЕВ:

Раздел

първи

„Действия

относно

подготовка на машинно гласуване за втори тур“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

предлагам това да бъде нова точка 6а.
Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Токата „Жалби и сигнали“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

така

и

предположих, госпожо Бойкинова. Други?
Госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Жалби и сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.
Госпожа Сидерова:
РУМЯНА СИДЕРОВА: Писма, но е важно писмото.
Свързано е с раздаване на печатите и прибирането им в торбите след
втория тур.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Мисля, че това
писмо би трябвало да мине като една предходна точка, тоест това
ще бъде точка 4а, госпожо Сидерова, относно печатите.
Господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите точка 12 „Доклади по писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбира се,
господин Сюлейман.
Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Ще моля в точка „Разни“ да ме
запишете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Записах,

госпожо Матева.
Други? Не виждам.
Режим на гласуване на така предложения и допълнен дневен
ред.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, приет е дневният ред.
Преминаваме към първото протоколно решение, което
предпоставя действията ни по т. 5 от дневния ред.
5. Доклад относно анализ на несъответствията за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Поисках да мина в началото, тъй като междувременно Комисията по
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а

нализа

на

несъответствията

откри

допълнително

някои

несъответствия и ги анализира и се оказа, че е необходимо да бъде
направена допълнителна актуализация на три от протоколите: един
от Роман, Врачанско, един от 23-а РИК и един протокол от Варна,
където няма машинно гласуване, но е даден протокол за машинно
гласуване, който де факто даваше едно отражение, но по принцип
сме си изяснили това. Оказа се обаче същевременно, че в последния
момент един протокол от Ружинци е абсолютно неправилно
попълнен. Използвали са цялото пространство, за да напишат от
едната страна, на мястото на действителните само „словом“, а на
мястото на недействителните са написали числото „цифром“, просто
са го разположили по-нашироко. Това обаче е нанесено неправилно.
Ще трябва спешно да внесем това нещо и аз затова моля с
принципно решение на комисията, което да вземем, да бъдат
нанесени тези корекции, за да може по време на нашето заседание да
ни бъде предоставен актуализираният вариант, който да обсъдим
вече подробно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Христов.
Колеги, приемаме протоколно решение да упълномощим
господин Емануил Христов да поиска незабавно отразяване на тези
корекции.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, прегласуване поради възникнал технически проблем.
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Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова Севинч Солакова, Таня Цанева).
Прието беше това протоколно решение, колеги.
Преминаваме към т. 1 от дневния ред.
1. Писмо до РИК относно публикуване образците на
бюлетината за новия избор за президент и вицепрезидент на
републиката
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за последващо
одобрение, първо моля да гласуваме писмо до Печатницата на БНБ,
с което изискахме, за да може днес да получим и в Централната
избирателна комисия един кочан бюлетини, за да можем да
публикуваме на нашата страница образец.
Писмото е публикувано във вътрешната мрежа. На мен лично
също ми звъняха от вестник – няма да кажа името. При препращане,
както обикновено ги препращам към говорителите, казаха: „Дава
заето“. Въпросите им бяха свързани и с тиража на бюлетините, как
то за страната, така и за извън страната. Казаха: „Остава една
неяснота относно това, налично ли е квадратчето „Не подкрепям
никого“. Писмото е във вътрешната мрежа. Нека последващо
одобрение да получи изпращането до печатницата. Ние вече
получихме отговор. Очаквам деловодството да съумее да отрази
резолюцията. Бюлетините се намират на бюрото зад мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека
първо да гласуваме по следващото одобрение и след това се
запознаваме.
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Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, в момента разглеждаме образеца на бюлетина.
9. Одобряване образец на бюлетина за втори тур за избор
на кмет в район „Младост“ - София
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вече се върна
писмото и мога да докладвам за сведение: вх. № ПВР-00-273 от
10.11.2016 г., писмо от изпълнителния директор на Печатница на
БНБ, така, както сме изискали, изпращат един кочан – за кой район
не обърнах внимание, съдържащ 100 броя бюлетини за гласуване в
новия избор с нулева номерация и надпис образец за 24-и. Така за
първия тур на изборите бяхме получили пак за 24-и, с оглед на
маркерите за машинното преброяване.
Уважаеми колеги, в тази връзка първо предлагам до РИКовете да изпратим писмо, с което да ги уведомим, че предпечатните
образци в електронната система на бюлетините за отделните райони
са одобрени от Централната избирателна комисия. те могат да имат
достъп по същия ред чрез електронния подпис на съответната РИК
до тази система, за да може да прегледат съдържанието на
бюлетината. Ние ги бяхме уведомили за това, включително ги бяхме
помолили ако видят грешка в съдържанието на бюлетината, да ни
сигнализират. Не сме получили до този момент писма.
Сега отново да кажем, че има достъп да погледнат
съдържанието на бюлетината, да разпечатат – могат да разпечатат
тази бюлетина и да си я публикуват на страницата.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колеги. Коментари по това предложение? - Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Одобрено беше това писмо.
Преминаваме към следваща точка от дневния ред – т. 2.
2. Доклад относно актуализацията на лицата и местата за
получаване бюлетините този новия избор за президент и
вицепрезидент на републиката.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вчера при доклада
на писмото до Печатница на БНБ и до „Демакс“ изрично посочих, че
писмото и информацията се актуализират дори в момент. Поради
краткото време продължихме да получаваме и след изпращането на
тези писма. Това наложи дори след работно време администрацията
да продължи да обработва тази информация. Тя беше не толкова
обемна, колкото трябваше да се търси в базата данни съответно
какво е изпратено до съответната печатница. Днес вече мисля, че е
съвсем актуална справката, която да изпратим до изпълнителния
директор на Печатницата на БНБ и до изпълнителния директор на
„Демакс“

АД.

във

вътрешната

мрежа

е

публикувано

придружителното писмо заедно с информацията, която изпращаме.
Наред с това ви докладвам писмо ПВР-00-272 от 10.11.2016 г.
Това е писмото от Печатницата на БНБ с приложено писмо от
„Демакс“ с изх. № 392 от 10 ноември, както и писмо от самата
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Печатница на БНБ с техен изх. № 01-003987 от 10.11. относно
грешки в информацията, която ние сме предоставили.
Тези грешки и несъответствия са отстранени, включително по
телефона са уточнили колегите главен юрисконсулт Николай
Желязков,

включително

по

телефона

направи

необходимите

уточнения, за да не губим време и да сме сигурни, че информацията,
която сега изпращаме, е коректната.
Предлагам да одобрим писмото и приложената справка за
местата и лицата.
За улеснение на печатниците изпращаме цялата справка,
защото така е по-лесно да се работи с необходимата таблица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колеги. Има ли коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Прие се това предложение.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в тази връзка само
да ви кажа, че по график от днес се предават бюлетините за
районите, а днес тези проблеми, които представиха на вниманието и
по телефон на Централната избирателна комисия, бяха свързани с
наличие на неактуална информация, съответно наличие на грешки в
ЕГН на някои от представителите на областните администрации или
на районите избирателни комисии.
Тъй като самите лица бяха снабдени със заверени копия от
решенията на РИК, както и своите лични карти, молбата ми беше да
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се приемат тези данни, които са отразени в решението и в личната
карта и че най-вероятно грешката е допусната в Централната
избирателна комисия, но ние ще актуализираме и ще предоставим на
тяхното внимание в писмена форма справка за лицата, което
означава и потвърждение на техните действия.
Само ми позволете да кажа, че на 10-и от Печатница на БНБ
са предадени бюлетините за Бургас, Стара Загора, Пловдив 16 и
Пловдив 17. От Печатница „Демакс“ са предадени бюлетините за
райони Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Видин, Плевен, Русе,
Разград и за Софийска област.
За сведение ви го докладвам. Всичко иначе е по график и
всичко е наред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Солакова.
Продължаваме с точка 3 от дневния ред.
3. Проект на решение относно възнагражденията на
СИК/ПСИК за новия избор за президент и вицепрезидент на
републиката
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА В моя папка към днешна дата е качено –
само да ви кажа кой е номерът на проекта - № 39-83-ПВР-НР. Касае
допълнение на наше решение 33-77 ПВР/НР от 16 август относно
определяне възнагражденията на членовете на районни, секционни
избирателни комисии, подвижни секционни при произвеждане на
изборите за президент и вицепрезидент.
Поради обаждания от председатели на районни избирателни
комисии и общини, въпреки яснотата на решението се наложи
допълване. В т. 3 на решението, което ще допълним, са изброени
възнагражденията, които ще получат секционните избирателни
комисии. Предлагам ви да допълним т. 2.5. „за членовете на СИК с
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машинно гласуване“. То е ясно, но въпреки това смятам, че трябва
да

го

добавим,

само

че

това

възнаграждение

включва

и

възнаграждението по т. 2.5 – размера, посочен в т. 2.5. за членовете
на секционните избирателни комисии с машинното гласуване.
Понеже постъпиха запитвания и относно възнагражденията
на сътрудниците, ви предлагам – решението не съм го добавила.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добавено е.
ИВАНКА ГРОЗЕВА Добре, просто защото го добавих. Това е
по т. 9, колеги, че касае фактически същия размер и той е определен
и важи за новия избор на 13.11.2016 г. в същия размер и в същата
бройка, както е определено.
Предлагам ви да приемем това решение, за спокойствие на
всички, на които не им е ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Членове на Централната избирателна комисия преди заседанието ме
информираха за това, че районни избирателни комисии са поставяли
този въпрос. Колеги, коментари?
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, това е решение № 3988 ПВР/НР.
Продължете, моля.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА

Колеги,

получихме

писмо

по

електронната поща от Столична община, подписано от замкметовете Ралица Стоянова и Дончо Барбалов, № ПВР-07-40 от
10.11.2016 г., с което ни питат да им укажем методика, съобразно
която да им бъдат изплатени възнагражденията на членовете на
секционните

избирателни

комисии

в

район

Младост

23-и
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избирателен район. Той е в папката на колегата Бойкинова, тъй като
тя е първа. Вътрешна мрежа е, колеги, няма начин да не е качено.
Номерът на проекта обаче е в моя папка, № 97-57. Кратко и ясно,
смятам, съм отговорила, а именно, че възнагражденията на
членовете на секционните избирателни комисии на район Младост
23-и избирателен район София, са определени с решение 38-75
ПВР/НР от 28 октомври 2016 г., включително и за произвеждане на
нов втори избор.
Възнагражденията на секционните избирателни комисии и
всички осигурителни вноски, посочени в точки (без 5) 6 и 7 от
решение № 30377-ПВР/НР от 16 август са за сметка на държавния
бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колеги. По това писмо имате ли коментари?
За район Младост 23-и РИК, кметство Друмево, община
Шумен и кметство Грохотно. Това е отделно решение, с което сме
допълнили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Росица Матева).
Прие се това.
Колеги, отиваме на нова т. 4а относно печатите – писмо.
4а. Доклад относно раздаване и прибиране на печатите писмо.
Госпожа Сидерова има думата.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Получили сме питане от началник на
отдел АИО, община Карлово, госпожа Малешкова, с което ни пита
на какъв принцип ще се раздават печатите, които се събраха на
втория тур, отново ли ще бъде на случаен принцип, както при
предшестващите избори. Освен това ще бъдат ли прибирани в
торбите печатите на секционните избирателни комисии след
произвеждане на изборите – „втори тур“ не е точният израз – на
новия избор за президент на 13 ноември.
Писмото, което съм подготвила, е в моя папка. Предлагам да
им отговорим по следния начин:
Първо, печатите, върнати в общинските администрации след
първия тур се раздават на СИК на случаен принцип, се нараняват
повторно при откриване на изборния ден.
Второ, след приключване на изборния ден и предаването на
копията от протоколите с изборните резултати на лицата, които имат
право, и подпечатване (което е пропуснато тук) на лентата, с която
се запечатва торбата с бюлетините и другите книжа и материали,
печатът се прибира в торбата в отделен плик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, когато приемахме решението за
допълнение на решение № 3796, аз предложих този текст за втория
тур при втория избор по този начин да се прибират печатите. Това не
се възприе тогава като изменение на решението, други неща
променихме. Сега с писмо ще указваме един по-различен ред. Ако
тогава не сме го приели, нека тогава печатите да си се предадат на
комисията по 287, тъкмо тя ще има информация дали печатите са
налице и се предават и ще си ги прибере в помещенията, които се
съхраняват книжата и материалите.
Не го приехме в един момент, сега може би – не знам, с
писмо да даваме указания… Ще стане така, че едни ще ги върнат на
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комисията, други ще ги сложат в торбата. Няма да имаме в пълнота
един и същи начин на работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Цачев.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз не си спомням, колегата Цачев защо
мисли, че сме били против. Тогава мисля, че обсъждахме точно
между двата тура и затова не го уредихме в решението – между
двата тура да вземем решение - всъщност и ако гласуваме писмото,
ще има характера на решение, тъй като се гласува и се приема с две
трети – да бъдат дадени указания между двата тура как да бъдат
раздадени печатите, а именно, да бъдат разбъркани, да бъдат
наранявани втори път и после вече да се приберат в торбите, защото
те за следващ избор няма да послужат. Такъв спомен имам от
обсъжданията тогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, като поддръжник на тезата
че всички актове на Централната избирателна комисия са от еднаква
степен, без разлика на това, дали решението има номер или няма,
считам, че няма никаква пречка това да се случи с писмо, защото побързо ще стигне до знанието на заинтересованите лица.
Подкрепям предложението на колегата Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм готова това писмо да остане,
като веднага да се пусне и решение. Единственото, което ще
напиша, е да изброя същите основания, които са изброени в решение
36-96.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

предложението е да се изпрати писмо и да се качи съобщение на
нашата страница.
Колеги, има ли други предложения?
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Режим на гласуване – и двете предложения – писмо до
всички РИК и съобщение на нашата страница.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Георги Баханов).
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред.
4. Доклад относно организацията на нов избор за
президент и вицепрезидент на републиката извън страната.
Докладчици са госпожа Ганчева и госпожа Грозева след това.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води заседанието.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви неща, които
не съм ви докладвала – грама за приемане и предаване на бюлетини
между СИК 258, Ердине, област Текирдаг 2 и СИК 262, Чорлу,
област Тикердаг 1. Това е за сведение. Минали са, колеги, но аз
трябва да ги докладвам.
Докладвам вх. № ПВР 23-126 от 07.11., като това е грама от
посолството на Република България в Братислава относно това, че са
изпратени документите, а не е получено потвърждение от
Централната избирателна комисия - за сведение е, колеги.
Докладвам ви писмо, което ни е изпратено от Министерство
на външните работи, като ни молят с вх. № ПВР-04-01-292 от
09.11.2016 г., като приложено на вниманието на Централната
избирателна комисия е изпратена грама от посолството на
Република

България

в

Лондон

относно

уточняването

и

потвърждението на възможността за поставяне на повече от една
кабина за гласуване при произвеждане на втори тур на изборите за
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президент и вицепрезидент, като ни молят за спешни указания в тази
посока.
Грамата от посолството в Лондон е, че молят да бъде
уточнена и потвърдена възможността за поставяне на повече от една
кабина в дадена избирателна секция, с оглед постигане на по-голяма
експедитивност при гласуването и улесняването на избирателния
процес.
Колеги, аз съм ви предложила проект на писмо, което обаче
искам да обсъди,м тъй като в Методическите указания за страната
ние сме уточнили, че в секция с 200 избиратели е препоръчително, а
над 400 е задължително да има втора кабина. В Методическите
указания извън страната няма такъв текст и с оглед начина, че се
подават заявления, създават се избирателни списъци. Знаете, че в
повечето места има дописване.
Предлагам: с оглед на осигуряване на нормалния процес съм
предложила писмо до господин Такев, което казва, че във връзка с
препратена от Вас грама от посолството на Република България в
Лондон, относно възможността за поставяне повече от една кабина
за гласуване при произвеждане на новия избор за президент и
вицепрезидент на републиката и с оглед осигуряване на нормалното
протичане на изборния ден, ви указваме – подготвила съм го, че
няма пречка при възможност да бъде поставена. Но може би тук да
помислим където се очаква и голям брой избиратели, с оглед и
гласувалите, на всички места. Аз съм съгласна с Румяна Сидерова,
но в конкретния случай това писмо, ползвайки изпратената грама от
Лондон, да напишем, че няма пречка при възможност да се постави
и втора кабина, с оглед осигуряване на нормалното протичане на
изборния ден, като се съобразява и броят на избирателите, гласували
на първи тур на президент и вицепрезидент, ако сте съгласни с такъв
текст.

18
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми
колеги, имате ли мнения?
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова Севинч
Солакова, Таня Цанева).
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Заповядайте нататък, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР22-673 от 10.11.2016 г., като ни е поставен въпрос, че във връзка с
оплакване на близки на лицето, което ни пише, живеещи във
Франкфурт, има питане дали може да бъде отворена допълнителна
секция за предстоящия нов избор за балотажа. Не съм подготвила
проект на отговор, но ви предлагам да ме упълномощите да изготвя
такъв отговор с отговор „не“ в смисъла, че законът не позволява да
се открият нови секции.
Става въпрос за секция, не за кабини.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Става въпрос, че има много опашки,
но ние можем служебно и там да кажем да има кабина още.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Питането, колега Бойкинова, не е за
кабина, а питането е за допълнителна избирателна секция, което,
според мен, е невъзможно. Секциите се образуват съгласно закона.
Питането е: Имаме питане към вас може ли да се отворят
допълнителни секции в града за предстоящия балотаж за избори за
президент и вицепрезидент. По мое мнение, не може.
Колеги, считам, че законовата възможност да определяме
места, където да бъдат образувани избирателни секции, е изчерпана,
с оглед разпоредбите на Изборния кодекс. Още повече, припомням,

19
че във Федерална република Германия има по-рестрективен режим.
Ние затова и там, въпреки че имаше подадени заявления, разкрихме
избирателни секции в точно определени места, с оглед това, че
държавата не позволява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам да подкрепя колегата Ганчева
и да кажа, че няма пречка на място така да организира нашето
консулство секцията, че да има места за няколко кабини. Няма
нужда да са непременно… Освен това, доколкото списъците извън
страната се попълват почти изцяло в самия изборен ден, тъй като
малко хора заявиха, само колкото да се отвори секция, списъците ще
се разделят. Те не са списъци, а бланки ще вписват едновременно
няколко души, поради което да има, примерно, трима попълват
списъци, три кабини – да могат хората да вървят и нормално да
гласуват. Подкрепям съдържанието на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

колеги.
Други становища има ли? - Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова Севинч Солакова, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Моля,

продължете с докладите си.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще ви докладвам няколко
писма, които сочат, че са липсващи публикувани протоколи. Аз
считам, че с оглед на времето на получаване тези протоколи сигурно
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вече са публикувани и ще искам да ме упълномощите да извърша
съответната проверка, тъй като вчера са ми били разпределени
докладите и съм ги получила, днес съм нямала тази възможност.
Това са входящи номера: ПВР-22-667 от 09.11.2016 г. Сочи се, че
става въпрос за протоколи от Уимбълдън, Уудгрийн, Баркинг. Също
така: ПВР-22-638 от 08.11.2016 г. за секция в Денвър, Колорад,о
където лицето е гласувало и ПВР-22-650 от 08.11.2016 г. за
Швейцария, Берн и ПВР-22-653 с няколко изброени секции във
Великобритания от 0.11.2016 г.
Предлагам да ме упълномощите да извърша съответните
проверки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Не е
необходимо изрично упълномощаване, госпожо Ганчева. Извършете
проверките.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имам сигнали, които са във
връзка със забавянето при обработката на документите от чужбина.
Вие знаете, че днес беше проведена среща между отговорните
институции преди заседанието, на която бяха поставени въпроси.
Беше проследен процесът. Предлагам да ви ги докладвам като
входящи номера, да се запознаете и както и при вчерашен сигнал
докладвах, в утрешния ден и с оглед изложеното от колегите днес на
срещата, да ви предложа, а и други колеги ако имат предложения в
тази посока, някакви указания, които да изпратим до секционните
избирателни комисии чрез Министерство на външните работи. Ако
сте съгласни, само като номера да ви ги докладвам?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Докладвайте,
госпожо Ганчева, номерата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: ПВР-18-16 от 07.11.2016 г., ПВР-22636 от 08.11.2016 г., ПВР-22-647 от 08.11.2016 г., ПВР-22-639 от
08.11.2016 г., ПВР-22-634 от 07.11.2016 г., ПВР-22-618 от 07.11.2016
г., включително, колеги, имаме и такова писмо от Министерство на
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вътрешните работи от 08.11.2016 г. с вх. № ПВР-04-01-285. Колегите
от Министерство на външните работи не присъстваха на днешната
среща. То е пристигнало по пощата и в оригинал.
За сведение докладвам. Към момента имам писмо, което ни
питат с вх. № ПВР-15-316 от 10.11.2016 г., като това е от РИК 13 във
връзка с предстоящия балотаж на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 13 ноември, поради постъпило
запитване в РИК Пазарджик от ЕСГРАОН „Пазарджик“ ви моля да
отговорите дали лицата, включени в избирателните списъци,
изготвени от ръководителите на ДКП-та на Република България,у
следва да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния
им адрес, както и да бъдат вписани в списъка на заличените лица. Аз
първо се зачудих, но колегата Нейкова може би има свързан доклад?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, днес се обаждаха от община
Котел с подобно запитване. Ако си спомняте, лицата, които бяха
подали заявления за гласуване извън страната, една част от тях не
бяха включени в списъка на заличените лица при прехвърляне на
информацията. Сега избирателните списъци са подготвени по същия
начин. Пак тези същите лица са в списъците по постоянен адрес.
Специално за Котел били 180 души, които те отново ръчно ще ги
впишат в списъка на заличените лица. Не са заличени, а ГРАО са
изпратили списъците, без да се заличат тези лица.
Това е писмото, което подготвихме и изпратихме до няколко
общини – според постоянния адрес, в тази връзка дали да не им
напомним на същите общини да направят същото, както на първия
тур.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

госпожо Нейкова.
Заповядайте, госпожо Ганчева.

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, това вероятно са лицата,
които ние изпратихме на ръка да бъдат заличени от списъците. Аз се
учудвам защо не са сега заличени. Приемам това, което предложи
колегата Нейкова да изпратим писма, но с оглед на краткия срок аз
се сещам, че в единия случай бяха 135 общини, а колегата Сюлейман
да ми припомни колко писма изпратихме? - 50 и няколко. Значи това
са около 200 писма. Може би някакъв по-лесен начин, да им се
обадим? До всички общини ли, как, колеги?
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Списъкът на заличените лица се
изготвя десет дена преди изборния ден и трябва да е идентичен с…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, след
обсъждане и в оперативен порядък, предлагам да изпратим имейл с
един изходящ номер до всички тези общини, до които изпратихме
тези списъци за заличаване на ръка, да им припомним за тези писма
и да им укажем, че трябва да бъдат заличени и за втори тур.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Румен Цачев, Мартин Райков, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Госпожо Ганчева, имате ли още доклади?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Сега не, госпожо председател.
Може би в Писма ще се включа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Вас Ви има като
име в Писма.
Продължаваме с госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА Уважаеми колеги, докладвам ви )
вх. № ПВР-04-01-296 от 09.11.2016 г. Писмото е от Министерство на
външните работи, спешно е. Подписано е от Василий Такев. Качено
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е във вътрешна мрежа, в моя папка. Господин Такев ни уведомява,
чл. исканията, отправени до Министерство на външните работи от
ръководителите на ДКП-тата за увеличаване на броя на членовете на
секционните избирателни комисии в Турция броя на членовете на
всички секционни избирателни комисии да бъдат 7, в Белгия, в
Люксембург и Льовен, като са изброени номерата на секциите, както
и във Виена Български културен институт „Дом Витгенщайн“.
Второто искане е: постъпило е предложение от Генерално
консулство на Република България в Милано за разкриване на втора
секционна избирателна комисия във връзка с очакванията на
българите в региона за създаване на по-добри условия за гласуване
на втори тур.
Колеги, днес е четвъртък. Междувременно следващите
писма, които ще ви докладвам, касаят замени на отказали се членове
от секционни избирателни комисии, които следва да попълним с
резервите, с които разполагаме.
Предлагам на вашето внимание тези предложения и се
надявам да обсъдим този въпрос.
Считам, че нямаме никакво време да набавим лицата, които
следва да назначим в тези 7-членни комисии, но оставям на вас да
решите.
Що се касае до предложението за Милано, в Милано има
генерално консулство. Комисията е 7-членна. Какво ще кажете да
изпратим едно писмо във връзка с това, което госпожа Сидерова
предложи – освен предоставянето на повече кабини, работата да
бъде разпределена така, че поне двама души да работят със
списъците, както и съответно да има две или три кабини с цел побързото обслужване. Списъкът, както знаете, колега, не е един, а
това са екземпляри от образец на списък и се попълват в по-голямата
си степен на ръка. Тъй като вместо един човек да работи със
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списъка, може да бъде разделен на две, дори и на три – двама души
работят с бюлетините.
Освен тази организация, друго не бих могла да ви предложа,
специално за Милано във връзка с искането им за разкриване на
втора секционна избирателна комисия.
Моля ви сега за вашите предложения относно увеличаване на
броя на докладваните от мен места, където се иска увеличаване на
членовете на секционните избирателни комисии от 5 на 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Грозева.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Като свързан доклад, освен че на
места се иска увеличение, както колегата Грозева докладва, с мен се
свърза посланик Димитров от посолството на Република България в
Лондон и ме уведоми, че има секционни избирателни комисии,
където хората се отказват да бъдат членове и специално мисля, че за
мястото на Мейдстоун – не знам дали го възпроизведох правилно –
се оказа, че има двама членове. Той така ми каза по телефона.
Трябва да решим какво правим с тези секционни избирателни
комисии. Той очаква да му върнем обаждане и обещах, че ще го
докладвам на заседание.
Каза ми, че е пратил и грама чрез Министерство на външните
работи, но до мен не е достигала, госпожо председател. Вероятно не
е входирана още или е на друго място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Най-вероятно
още не е пристигнала.
Благодаря.
Колеги, чухте фактическата обстановка.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, няма никакъв проблем да
бъде разделен. Защо? Защото има един списък, който е с много по-
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малко х ора, които са нанесени вътре, а именно, това са хората,
които са вписани въз основа на заявленията.
Основната част от избирателите, които гласуват извън
страната, се попълват в допълнителната страница или под черта.
Няма пречка двама членове на секционната избирателна комисия –
единият да държи списъка и допълнителни страници на самия
списък, за да дописва до него, ако има хора, допълнително да вписва
в друга страница, допълнителна на списъка, след което вече те
заедно ще си отидат към самия списък, който ще ни изпратят.
Няма никаква пречка. Ще го номерират, както каза колегата
Сидерова, най-накрая с избирателите номерата и оттам нататък вече
ще работят едновременно на две места двама членове на
секционните избирателни комисии. На бюлетината е достатъчен
един и оттам нататък организацията нормално може да протече.
Нека да не забравяме, че това все пак е само нов избор за президент
и вицепрезидент на републиката, а е и за националния референдум.
В предходния имаше проблем, защото имаме два списъка, съответно
две декларации, две бюлетини, един плик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз се присъединявам към колегата
Андреев към това,к е изложи и също считам, че няма пречка единият
да работи с предварителния списък по 31, а другият – с тези, където
ще бъдат вписвани по този начин.
По отношение на това, дали да увеличим броя на
избирателите секции, и при мой доклад преди малко аз лично
считам, че няма законова възможност към този момент да бъде
увеличен броят на избирателните секции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, и аз се присъединявам към това
становище. Бих казал обаче също, че това си е работа на
секционната избирателна комисия, техен организационен въпрос и
могат да стигнат до този извод, без ние да го дискутираме тук
продължително.
Що се касае до новите секции, комисии, този въпрос го
дискутирахме наскоро и си спомняте, че решихме, че не могат да се
разкриват нови секции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Въпросът за разкриването на
нови секции е ясен и аз мисля, както и колегата Цачев каза, което
подкрепям, нямаме как да откриваме нови секции.
По отношение на разделянето на страниците няма никакъв
проблем и няма общо с всичките останали. Защо? Защото списъкът
дори и да е, той сигурно съдържа 60 или 70 човека, които са се
вписали, 100 да ги сложим. А всичките останали колко се вписват?
Един от членовете да вписва в допълнителната страница, не виждам
никаква пречка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА Имайте предвид, че в Милано има
генерално консулство и там няма списък, защото там няма подадени
декларации предварително за гласуване от избиратели, тъй като
предварително се знаеше, че съгласно законодателството, там
задължително се образува секция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, струва
ми се, че няма никакви спорове в Централната избирателна комисия
относно това, че няма да бъдат разкривани нови секции, нито ще
бъде увеличаван съставът на секционните избирателни комисии.
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С последното изречение, в оперативен порядък, относно
оптимизацията на работата на секционните избирателни комисии,
така че да осигурят възможност на всеки избирател да упражни
своето право на глас.
Колеги, режим на гласуване на такъв отговор.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов); против – 2 (Георги Баханов, Владимир Пенев).
Продължете, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Докладвам ПВР-04-01-305 от
10.11.2016 г. То ни е препратено също от Министерството на
външните работи. Молят за спешни указания от страна на ЦИК.
Касае необходимостта от промяна адреса на избирателна секция.
Избирателната секция в Мюнстер – Германия е била на един адрес
посочена. На 13-и това помещение не може да бъде използвано. Те
ни уверяват, че със съдействието на Германското федерално
министерство на външните работи и на почетния консул на
провинция Северен Рейн Вестфалия са получили уверение, че ще
бъде допусната промяната, но официална вербална нота може да се
очаква едва в края на деня в четвъртък. Понеже касае Германия,
която е с разрешителен режим постъпиха още поне шест-седем
промени в адресите в Щатите, те са предадени на сътрудниците и ще
бъдат качени новите адреси на страницата на Централната
избирателна комисия, както и на Министерство на външните работи
Предлагам ви да изчакаме с получаването на вербалната нота
по този казус.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Грозева.
Продължете.

28
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Докладвам ви ПВР-04-01-297 от
09.11.2016 година, както и ПВР-04-01-306 от 10.11.2016 година. Тези
писма касаят промени в съставите на секционни избирателни
комисии. Половината от решението е готово. Към края на нашето
заседание ще ви докладвам обобщените предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
колега.
Във връзка с предходния Ви доклад предлагам на
Централната избирателна комисия да обмисли едно писмо до
Министерство на външните работи, с което министерството да
напомни на ръководителите на съответните ДКП-ата, че следва да
информират по подходящ начин избирателите за онези секции,
чиито адреси са променени.
Колеги? – Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не искам да се заяждам. Пак да си задам
сакралните въпроси. Кой определя секционните избирателни
комисии? Съгласно закона той очевидно не е въпросният почетен
консул.
Второ. Всяка промяна трябва да се качва на сайта на
въпросното ни представителство официално, както по места по
отделни държави.
Трето. На сайта на самото Министерство на външните
работи.
Четвърто. Чак на ЦИК, когато вече имаме официалната
информация от въпросните органи.
Някакъв хвърчащ лист, залепен на една врата някъде си нищо
не значи. Палиативните мерки са просто губене на време. Това нещо
с тези разтегливи понятия общо взето не върши никаква работа.
Ясно и категорично – всяка промяна се качва, както на сайта на
въпросното ни ДКП по места, така и на сайта на Министерство на
външните работи, така и на сайта на ЦИК. Какво има толкова тук?
Да си лепят хартийките колкото щат допълнително, то си е тяхна
работа.
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Моля да се подложи на гласуване моето предложение, ако ще
се прави така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев.
Колеги, чухте предложението на господин Чаушев за начина
на оповестяване на промяна на адресите на секциите.
Колеги, режим на гласуване чрез интернет страниците.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 20 Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов),
против – 1 (Ивилина Алексиева-Робинсън).
Колеги, кратък отрицателен вот. Не че съм против това
писмо, но този начин на оповестяване произтича от закона. Аз
считам, че трябваше да бъдат намерени и допълнителни начини да
бъдат оповестени съответните избиратели за това, че секцията им е
променена, защото поставям себе си в позицията на избирател и не
бих могла да зная, че ще има съответният ръководител на ДКП
намерение да промени мястото на моята секция.
Благодаря ви.
Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля за последващо
одобрение на писма, с които на ГД „ГРАО“ са предадени списъците
за гласуване за извършване на проверка съгласно наши решения №
3702 и 3903, като на обем на информация утре с приемопредавателен протокол ще бъде предаден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, за последващо одобрение. Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева-Робинсън, Ивайло
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Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, и това предложение се прие, с което изчерпахме тази
точка от дневния ред.
По т. 5 и по т. 6 все още не е публикувана актуалната
информация ще се върнем към тях малко по-късно.
Госпожа Бойкинова и с оглед напредналото време желае да
докладва едно писмо до Столична община.
Колеги, възразявате ли да бъде направен този доклад и след
това да продължим с дневния ред в неговата последователност? Не
възразявате.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, писмото от Столична
община – Район „Младост“ е във вътрешна мрежа в моя папка от
09.11.2016 година, то е резолирано до мен и до госпожа Грозева, изх.
№ ЧМИ-07-30 от 09.11.2016 година. С една дума Район „Младост“
ни пита следва ли да разположат три кабини, тъй като ние с Решение
№ 3808 във връзка с това, че имаше три избора: за кмет на райони,
президент и референдум указахме задължително да има по три
кабини. Сега, тъй като няма да има национален референдум
въпросът е следва ли задължително навсякъде да има по три кабини?
Аз предлагам да им отговорим, че следва да има три кабини в тези
секционни избирателни комисии, където е имало най-голям брой
избиратели и съответно струпвания на хора.
Това ви предлагам. Ако не го приемете, остава да важи
нашето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
коментари по това предложение? – Не виждам.
Колеги, режим на гласуване на предложението.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Ивилина Алексиева-Робинсън, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред.
Ще помоля господин Христов, когато по отложените точки
бъде публикувана информацията – да се върнем на тях.
Колеги, стигнахме до т. 6.а:
6.а. необходими действия относно машинното гласуване.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Те че са необходими – необходим са,
проблемът е, че са и предприети.
Във вътрешна моя мрежа има публикувани три протокола,
които са извършени във връзка с подготовката на машинното
гласуване за втори тур. Моля да ги обърнете във вътрешна мрежа.
Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-23-129 от 07.11.2016 година в
изпълнение на наше протоколно решение колегите Ивков и
Бойкинова извършиха след изборния ден преноса на въпросните
данни от използваните машини. Описали са действията в този
протокол, става въпрос за първия. Колегите са извършили
съответните действия, информацията е прехвърлена от тези машини.
Описали са ситуацията. Тази флашка, заедно с протокола,
оригиналът е заведен в ЦИК и съответно към момента се намира в
касата при госпожа председателката.
Предлагам ви го за сведение и одобрение на извършените
действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за
одобрение на извършените действия.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Иванка Грозева, Катя Иванова,
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Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова и Таня
Цанева), против – няма.
Колеги, във връзка с така направените доклади, първо –
благодаря на колегите, които в този напрегнат момент успяха да
отидат и да извършат тази дейност.
Искам да ви информирам, че с приемо-предавателен
протокол господин Чаушев предостави за касата при председателя
съответния електронен носител на тези данни, така че те се
съхраняват заключени в касата на председателя. Беше предадено в
мое присъствие, аз съм подписала този протокол.
Продължете, господин Чаушев.
ЕРХЕН ЧАУШЕВ: Другите два протокола са идентични с
това, което сме правили, съгласно протоколно решение от 02.11.2016
година относно получаване и предаване на ключа да декриптиране
на информацията от тези флаш памети от всичките тези 500 машини
за съответствие и консолидиране с данните в база данни на
„Информационно обслужване“ в изчислителните пунктове на РИК.
Те са идентични, аз ги получих, заведох ги и съответно предадох
така, както са в текстовете на двата протокола. Както казах – те са
идентични с онова, което сме правили на 2 ноември. Това нещо е
необходимо, за да могат от „Информационно обслужване“ да
декриптират информацията в изборни ден и да си настоят машините
за въпросното декриптиране на информацията от машините, за да
може нормално да протече изборният ден.
Също така – за сведение и одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля за одобрение на така приетите действия.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Иванка Грозева, Катя Иванова,
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Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова и Таня Цанева), против – няма.
Благодаря.
Продължете, ако имате още доклади по тази точка.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Също така темата е подготовка на
машинното гласуване за втори тур. Към настоящия момент от
логистична гледна точка комуникациите ЦИК – „Сиела“ – РИК-ове
са осъществени, действат. Очаквам утре обобщение на
информацията дали са получили „Сиела“ графиците от съответните
РИК-ове относно предаването на машините в предизборния ден.
Утре ще ви докладвам за това.
От страна на „Сиела“ цялата логистика е в готовност да
почне да се разпространи по утвърдените ни правила към
въпросните РИК-ове към предизборния ден. Утре ще ви представя
по-обстоен доклад какво е станало в крайна сметка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев.
С това изчерпахме т. 6а от дневния ред.
Колеги, преминаваме към точка 7:
7. Регистрация на анкетьори и на наблюдатели.
Госпожа Цанева, имате думата.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, в папка с моите инициали ви предлагам проект на
решение относно регистрация на анкетьори от „АФИС“ ООД за
извършване на социологическо проучване в новия втори избор за
президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016
година.
Постъпило е заявление с вх. № ПВР-17-6 от 09.11.2016
година, подписано от Лора Борисова – упълномощен представител.
Преминала е предварителната проверка от „Информационно
обслужване“ с вх. № ПВР-00-268 от 09.11.2016 година. Установено
е, че шестте лица, предложени за анкетьори отговарят на всички
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наши изисквания, както са описани в проекта на решение. Затова ви
предлагам да регистрираме като анкетьори предложението от
„АФИС“ ООД чрез упълномощени лице да им бъдат издадени
удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Цанева.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Колеги, режим на гласуване – чрез интернет страниците.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 ( Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева и Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3989-ПВ/НР.
Госпожо Цанева – ПВ/НР, защото първоначалната
регистрация на самата агенция е ПВ/НР и продължаваме със същия
номер.
Продължете със следващ доклад, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам проект на решение
относно искане да бъдат регистрирани като международни
наблюдатели представители на Централната избирателна комисия на
Босна и Херцеговина за участие в новия втори избор за президент и
вицепрезидент на 13 ноември 2016 година.
Постъпило е писмо от Министерство на външните работи с
вх. №ПВР-04-01-291 от 09.11.2016 година с искане да бъдат
регистрирани като международни наблюдатели.
Първоначално писмото от Министерство на външните работи
е за трима представители на Централната избирателна комисия на
Босна и Херцеговина, но впоследствие получихме отказ от единия.
Затова ви предлагам да бъдат регистрирани като международни
наблюдатели Бранко Петрич и Владо Рогич. Регистрираните
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наблюдатели да се впишат в публичния регистър и да им бъдат
издадени удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Колеги, режим на гласуване чрез интернет страниците.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и Цветозар
Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3990-ПВР.
Имате ли още доклади
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви проект на решение
относно регистрация на наблюдатели от Сдружение „Гражданска
инициатива за свободни и демократични избори“ в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016
година.
Постъпило е заявление с вх. № 5(56) от 10.11.2016 година от
Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични
избори“. Към заявлението са приложени надлежните документи,
както и списък в полза на шест лица, упълномощени представители
на Сдружение „ГИСДИ“.
Приложени са пет декларации по образец, като декларацията
на едното лице е приложена към предишно заявление, тъй като
тогава поради техническа грешка при прехвърляне на техническия
носител е била сгрешена цифрата от ЕГН-то, затова така съм
описала и в проекта на решение, че са представени на технически
носител пет броя декларации по образец и един брой декларации от
предишно заявление.
Благодаря на колегата Солакова, тъй като в последния ден
много бързо го писах, имах и други грешки. Написано е и
национален референдум, което трябва да бъде заличено. Както и, че
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от извършената проверка на лицата от списъка се установи, че
съгласно проверката от „Информационно обслужване“ получихме,
че пет от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс. Но
за шестото лице проверката от „Информационно обслужване“, която
е от 17.10.2016 година ни казва, че лицето изчаква проверка за
наблюдател в друга структура, в друга неправителствена
организация. Ние сме отказали регистрация на тази организация,
затова смятам, че лицето може да бъде регистрирано.
Предлагам ви да бъдат регистрирани шест упълномощени
представители, като двама са в страната и четирима – извън
страната. Да бъдат вписани в публичния регистър и да им бъдат
издадени удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване. Гласуваме.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева и
Цветозар Томов), против – 1 (Ивайло Ивков).
Колеги, това е Решение № 3991 ПВР/НР.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, извинявам се, че се
вклинявам в дневния ред, но искам да ви поставя въпрос, с който бях
сезиран от Районна избирателна комисия – Благоевградски район.
Става въпрос, че на първия тур от една политическа сила не
са се явили 15 или 20 представили на тази политическа сила в
секционните избирателни комисии така, както е било решението на
Районната избирателна комисия – Благоевград за назначаването им.
Става въпрос за Гоцеделчевския район и за Община Гоце Делчев и
за Община Сандански, ако не се лъжа, и комисиите за деня на
изборите форсмажорно се е наложило Районна избирателна
комисия – Благоевград да прави заменки, тоест – да попълни
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ръководствата със самите състави на секционните избирателни
комисии, като примерно от зам.-председател е бил назначен за
председател, от член – за секретар или зам.-председател и т.н.
Повечето комисии са останали да работят в непълен състав,
тоест – където са били девет членни са станали осемчленни.
Сега обаче е постъпило заявление от тази политическа сила,
която желае, представила е имена, но не попитах дали са същите
имена, като на първия тур или нови, но искат да им се предоставят
полагащите им се позиции така, както са били по решението на РИК
при първоначалното назначаване на СИК-овете.
Така че, уважаеми колеги, ще ви моля за вашето становище.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Заповядайте, колега Ганчева. След
това госпожа Сидерова.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Първо, смятам, че така поставения
въпрос е от компетенциите на районната избирателна комисия в
съответния изборен район. Но след като сме сезирани с такова
питане ще си позволя да изразя мое лично мнение.
Считам, че няма механизъм. В крайна сметка тези места са
били отредени. Колеги, ако примерно някъде има незаети места, там,
където местата са попълнени и хората съвестно и отговорно са
положили труд като членове на секционни избирателни комисии
това, че някоя политическа сила, без значение коя е, подава
заявление, сочейки, че един вид да й бъдат предоставени местата й.
Те нали са й били предоставени по съответния законов ред, сега
какво ще направим?! Хората, които са работили в пълен състав ще
ги изгоним ли, за да може съответната политическа сила, която не си
е попълнила своевременно или пък лицата не са се явили – да
сложим други лица?! Аз съм категорично против това нещо. Считам,
че районната избирателна комисия в рамките на своите правомощия
при все че не е успяла, още повече, че става въпрос, доколкото
разбирам, и за ръководни позиции в състава на СИК, районната
избирателна комисия следва да попълни съставите. Те са работили
на първи тур, ние знаем ли на колко места има непопълнени и на
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колко има попълнен, дали искането е по отношение на
непопълнените или по отношение на всички бройки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моето мнение е малко по-различно.
Аз считам, че промени на вече назначените състави на
комисиите категорично не могат да се правят. Правомощията на
лицата възникват с назначаването им, те са длъжностни лица, затова
си остават да си работят. Там, където има непопълнени състави на
комисиите може да се попълнят с един представител на съответната
коалиция, но на позиция член на комисията, тъй като местата в
ръководството са запълнени в изборни ден. Не може заради това, че
не са си свършили ангажимента към изборния ден сега да бъдат
награждавани да дойдат на втори тур и да дезорганизират работата
на вече сработилите се комисии и хората, които са си разпределили
функциите помежду си.
Само там, където има непопълнени места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други становища?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само при наличие на непопълнен
състав този, който е определил комисията, тогава да се назначат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Всъщност мненията ни не се
различават, просто имаме различен изказ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като
това е въпрос, отправен по телефон, да гласуваме този отговор,
който да бъде по същия начин.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мартин Райков,
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Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова
и Цветозар Томов), против – 1 (Катя Иванова).
Благодаря.
Отговорихме на този въпрос, който възникна.
Преминаваме към т. 7.а:
7.а – проект на решение относно начина на сгъване на
бюлетината.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, проектът е в папка с
моите инициали. Според мен се налага приемане на такова ново
решение, тъй като сега за 13 ноември нямаме национален
референдум, не е необходим този запис, който е в предходното
решение.
От друга страна бюлетината е с различни размери, поради
което предходното решение считам, че е нецелесъобразно по
отношение на опазване тайната на вота – така, както е описан
начинът на сгъване на бюлетината. Промяната касае основно по т. 2
от решението, където записът, който предлагам да бъде е, че
бюлетината се сгъва на две, като не се сгъва до плътната линия,
както беше в предходното решение под последната листа, а се сгъва
до перфорацията, в която е отразен номерът на бюлетината, която
ще остане при това сгъване видима. Съответно на гърба на
бюлетината ще има възможност да се поставят печатите от
секционната избирателна комисия.
Това е проектът на решение. Той е кратък.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Другото, което предлагам е то да касае и
частичния избор за кмет на Район „Младост“ по отношение на
сгъване на бюлетината, която е със сходни размери, както тази за
президент и вицепрезидент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Точка 1, вместо като се увери, че е
празна, да стане – като се увери, че върху нея няма отбелязвания,
което е по-пълно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Докладчикът
приема, мисля и членовете на ЦИК.
Колеги, тази корекция беше направена, но има още две.
Давам думата на господин Томов.
Господин Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, мен лично ме притеснява еднократното сгъване.
Бюлетината е твърде малка и ми се струва, че ако нашата препоръка
е за еднократно сгъване на бюлетината поради малкия й обем, ще
създадем риск за разкриване на вота тогава, когато се пуска. Дори
големите бюлетини при еднократно сгъване понякога се разтварят,
аз съм виждал такива случаи предната седмица. Не е ли по-добре да
препоръчаме двукратно сгъване? Разбира се, че избирателят може да
я сгъне и веднъж, това не е нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам двукратно, защото е къса и
може да се разтваря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в
момента демонстрираме пред членовете на ЦИК начина на сгъване
на бюлетината.
Колеги, постъпи формално предложение от господин Томов
по т. 2 - бюлетината да се сгъва на четири, а не на две. Ще
коментираме ли или да подлагам на гласуване?
Колеги, предложението на господин Томов за сгъване на
четири на бюлетината подлагам на гласуване. Постъпило е в зала
предложение.
Колеги, режим на гласуване. Отменям режима на гласуване.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, колегата Томов
предложи да се сгъва така на четири (показва). Аз съм против това
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сгъване. Има вариант да се сгъва на четири и така (показва) и аз съм
за това сгъване.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може ли, защото и Румен и Росица
обясняват какво аз съм предлагал, ако мога аз да го кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, господин
Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз наистина предложих да се сгъне
втори път на четири, но не съм имал предвид конкретен начин на
сгъване. Това, което Росица показва на мен ми изглежда по-уместно,
затова се намесих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов,
мога ли да Ви задам един въпрос? По какъв начин ще
демонстрираме на члена на секционната избирателна комисия как да
сгъне бюлетината така че да съответства на това решение?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предложението ми беше в смисъл, че
двукратното сгъване на бюлетината намалява риска бюлетината да
се отвори. Според мен, тъй като става дума за препоръка,
избирателят може да я сгъне както си иска, не е нужно и да
препоръчваме конкретен начин на второ сгъване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, не съм доволна като дуплика от този отговор, защото
моят въпрос беше свързан с това как членовете на секционните
избирателни комисии ще разберат правилния начин съобразно този
проект на решение.
Заповядайте.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, аз искам да ви предложа
това, което е в т. 5, че е препоръчителен този начин да се качи горе,
където е самото сгъване, в смисъл по-логично е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
колеги.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: При тези разногласия в комисията
оттеглям това предложение.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Тогава, след като имаме
притесненията, че при сгъването няма да се вижда къде е мястото за
печатите, да кажем да се сгъва по начин така, че да се виждат
печатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Както сме
написали в указанията.
Господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз поддържам проекта така, както е
записано – сгъва се на две до перфорираната линия. Мисля, че няма
да има проблем при гласуването. Предлагам да преминем към
гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
господин Томов оттегли предложението си.
Някой друг да прави предложение? – Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Проектът, както е предложен без т. 3 и без
т. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Като се съгласявам с предложеното
от Ивков предлагам да не се указват никакви начини на сгъвания,
защото за мен това е смешно, а това предложение, което фактически
се консолидира с предложението на колегата Иванова и мое –
бюлетината да се сгъва по начин така, че да се вижда полето за двата
печата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Реплика на господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Категорично не мога да се съглася с това да
няма указания от нас, стигнали до секционната избирателна комисия
чрез решението да не се препоръча начин на сгъване. Ще стигнем до
ситуация, в която ще има много невалидни гласове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Дуплика? – Ще ползвате.
Заповядайте.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не виждам никаква връзка между
задължителното указание как да се сгъва и невалидност на гласове
при положение, че просто трябва да е сгъната и да бъдат видими
местата за печатите. Какво повече от това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз не съм съгласна да отпада
точката, в който указваме, че начинът на сгъване е препоръчителен.
Даже бих предложила тази информация да се качи в т. 2, а именно,
че Централната избирателна комисия препоръчва член на СИГ да
сгъне бюлетината след като я откъсне и да укаже на избирателя, че
следва в т. 3 да я сгъне по този начин. Но държа да добавим и в т. 3,
че избирателят може да я сгъне по всякакъв подходящ според него
начин, който не разкрива тайната на вота.
Не съм съгласна, че дори и да се сгъне по начина, по който е
указал колегата Цачев, дори и да се отвори бюлетината в кутията
при пускането това би опорочило вота, защото вече пусната
бюлетината в кутията не може да бъде опорочен вотът от това, че
евентуално се е отворила бюлетината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте за реплика.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Също не съм съгласен с това, което
предлага колегата Матева – по всякакъв начин, който не разкрива
тайната на вота. Напротив, даваме един възможно най-лесен
елементарен начин, който не разкрива тайната на вота от една
страна. От втора страна дава възможност на комисията да откъсне
номера и той да се вижда. Избирателят може да я сгъне по такъв
начин, че да не се вижда тайната на вота и да се налага комисията да
разгъва бюлетината, за да откъсне номера и да го свери с кочана.
Колеги, не е толкова сложно това решение, за да го
дискутираме толкова много при положение, че нямаме различен
запис отпреди една седмица. Бюлетината е същата, промяната е в т.
2, нищо повече няма по-различно.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за
дуплика. След това има думата господин Чаушев.
РОСИЦА МАТЕВА: Не съм съгласна с казаното от колегата
Цачев, защото указвайки един единствен начин на сгъване това
означава, че ще се породят въпроси какво става с бюлетините, ако се
сгънат по различен начин. Заявявам, че моята бюлетина, независимо
от решението на Централната избирателна комисия, ще я сгъна по
този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
господин Чаушев имаше думата, след това госпожа Сидерова.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първото ми предложение. Точка 3 описва
един начин, но чак в т. 5 се казва, че е препоръчителен. Точка 5
отива директно в т. 3, което е предложените ми без излишни
раздробявания на текста с цел създаване на неяснота. Това е едно.
Указанията, както винаги съм твърдял, са кратки, ясни и
непротиворечиви. Точка 5 – горе, така както й е систематичното
място.
По отношение на т. 4, последното изречение, казвате защо
променяме решението. Пак имаме недействителни за непоставяне на
втори печат. Това го говорим от десет години, непоставянето на
втори печат е изцяло вина на СИК-овете. Който каквото ще да
говори, след като няма втори печат ясно е, че някой от СИК нещо се
заиграва. Това, казвам ви го пак за пореден път, това ми го
направиха включително и на мен, когато отивах да гласувам. Просто
се разсейват. Това е едно. Включително и на мен ми го направиха,
явно има някакъв избирателен подход. Говоря като очевидец и да не
ви занимавам със съответните скандали.
Повтарям, вторият печат е изцяло вина на производство на
недействителни бюлетини от страна на СИК, поради което, казвам
го на всеки избор, пак ще го кажа, предлагам вече в т. 4 преди
последното изречение текстът да стои така: Задължително поставя
втори печат на гърба на бюлетината и само след като е поставил
вторият печат на гърба на бюлетината подава и т.н. върви текста
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така, както си е. Да не се заиграваме. Не е ясно, казах ви, това ми е
горчивият опит, и пред мен са го правили този номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Според мен както си сгъне
избирателят втория път бюлетината е достатъчно. На гърба на
бюлетината трябва да има два печата от същата секция. Ако не е
точно на мястото – няма никакво значение. Това не е нотариален акт.
Даже на нотариален акт подписът и печатът на нотариуса могат да са
малко разместени, нямат определени места къде да се слагат.
Съгласна съм с предложението, че това е указателно, а не
препоръчително т. 5 да стане част от т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
постъпиха доста предложения с цел прецизиране и тъй като часът е
18.30 – 15 минути почивка.
(След почивката.)
Колеги, в залата сме 20 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Продължаваме днешното заседание.
Колеги, спряхме на т. 7.а:
7.а – проект на решение относно начина на сгъване на
бюлетината, но аз ви моля да продължим с дневния си ред така,
както е изписан, защото разбира се това е приоритетен въпрос, но
има и други приоритетни въпроси.
Моля ви да преминем към т. 5:
5. Доклад относно анализ на несъответствията за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
Докладчик господин Христов.
Ще помоля госпожа Мусорлиева да води.
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Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, продължаваме с
т. 5 - доклад относно анализ на несъответствията за изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и виждам тук Емануил
Христов като докладчик.
Заповядайте, уважаеми колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във вътрешната мрежа е
представена справката, която е наречено точно така – анализ на
несъответствията, в която виждате по кои номера протоколи какви
открити несъответствия има. Те са подредени по съответните РИКове. Има три колони. Първата колона е въведено в РИК. Втората е
въведено в ЦИК при повторното въвеждане. Третата колона е какво
е приела Комисията за анализ на несъответствията.
Както виждате почти във всички районни избирателни
комисии има такива несъответствия. Вчера докладвах едно такова
писмо, имаше сигнали за открити несъответствия, на които
отговорихме, че при повторното въвеждане на данните тези
несъответствия са открити, актуализирани са и вече няма
несъответствия.
Общо взето това е 21 страница. Бих казал обаче, че
несъответствията в сравнение с това, което правихме при
предишните избори – местните избори, са значително по-малко, като
се има предвид, че тук са несъответствията не само за страната, но за
325 секции в чужбина. Общо взето няма съществени различия, които
открихме, като се има предвид, че най-вече грешките бяха от
приплъзвания. По този начин са разменени гласове на съседни
кандидатски листи.
Другото, което е, че имаше няколко протоколи, които не бяха
първи екземпляр, бяха или от втори или трети – син или жълт
екземпляр, където цифрите не се виждаха добре. Това доведе именно
до последните корекции, които се наложи да бъдат направени на
протокол от Роман – Врачанско, от 23 РИК и т.н. Вие сте в течение,
в началото на днешния ден обсъждахме този въпроси. Така че в
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момента окончателно са нанесени всички тези контроли. Знаете
какъв беше принципът – всички се проверяваха задължително от
най-малко двама членове на Централната избирателна комисия,
които са от различни квоти, по два подписа има. Някъде дори в посложни ситуации, специално за Министерство на външните работи
са подписвали и по четирима човека. Тоест, направили са проверка и
четирима души едновременно.
Мисля, от моя гледна точка, а и от колегите, с които тук
работим последните два дни, че нещата вече си дойдоха, както се
казва – на мястото. Няма някакви проблеми, които да са останали
неразрешени.
Затова предлагам Централната избирателна комисия да вземе
решение, че приема доклада за направения анализ на
несъответствията и задължава Централната избирателна комисия
тези несъответствия да бъдат въведени в актуализираната база
данни, която актуализирана база данни да бъде качена и на сайта на
Централната избирателна комисия и съответно по РИК-ове в
сайтовете на съответните РИК.
Съгласно клаузите на членовете на Изборния кодекс имаме
задължение да представим актуализираната база данни на
технически носител на Президента на републиката, на Председателя
на Народното събрание, изредени са конкретно лицата, на
инициативните комитети, на партиите, които са участвали в
изборите. Това ще бъде направено на следващ етап.
Това е, което предлагам, което аз съм подготвил, но не съм го
качил на сайта, да се приеме решение с номер.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, въпроси?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Нека да се прегледа, ако някой има
някакви забележки.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако няма въпроси – режим на
гласуване на докладваното от колегата Христов.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
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Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, номерът на
решението е 3992-ПВР, с което приемаме анализа на
несъответствията във връзка с президентски избори 2016 година –
първи тур.
Уважаеми колега Христов, когато си отразите номера на
решението, Ви моля да пристъпим към т. 6.
6. Доклад относно анализа на несъответствията за
националния референдум
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Разбрахме се, че сега ще бъде само за
сведение дадено, в папката, която е НР има подобни сумарни данни
и съответно анализ на несъответствията за националния референдум.
Те са идентични, като структура, разбира се съдържанието зависи от
съответните протоколи.
Аз ви предлагам да ги разгледате и на утрешното заседание
фактически да приемем и тях, тъй като срокът ни е петдневен, днес е
четвъртият ден, имаме възможност да ги приемем утре. Да ги
огледате подробно, ако някъде имате някакви проблеми – да
попитате. Все още имаме възможност, макар че в днешния ден и във
вчерашния сме се занимавали конкретно най-вече с тези данни и
смятам, че успяхме с общи усилия да изчистим доста от грешките,
които бяха допуснати и където, разбира се, има възможност ние да
реагираме.
Докладвам го за сведение, че се намира в моята папка. Всеки
от вас може да се запознае с тези данни и съответните протоколи.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
Спряхме се на т. 7.а относно:
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7.а - проекторешението на сгъване на бюлетината.
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, в решението, можете да го отворите
отново, направих корекции предвид направените предложения. Найнапред, че върху бюлетината няма отбелязване, а не че е празна, в т.
1. Точки 3 и 5 са обединени, както се предложи. Също така, както се
акцентира, че задължително се поставя втори печат върху
бюлетината.
Това са корекциите. Виждате го решението.
Обръщам внимание, че т. 5 общинските администрации да
предадат решението на секционните комисии заедно с останалите
изборни книжа и материали.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли още мнения?
Заповядайте, колега Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам в т. 1 думичките
„откъсва бюлетината от кочана пред избирателя“ да се болдват,
както е задължително отдолу поставянето на втория печат.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли желание за още коментари?
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че т. 3 трябва да отпадне
изцяло. Ако ще седи – поне да стане: Комисията указва, че след
отбелязване на вота си (вместо трябва) е препоръчително да я сгъне
по указания начин. Второто изречение да отпадне, защото думите
„трябва“ и „е препоръчителен“ не са изобщо в хармония в две
поредни изречения. „Трябва“ не значи препоръчва. Комисията
указва на избирателя, че след отбелязване на вота си върху
бюлетината е препоръчително да я сгъне по указания в т. 2 начин.
Така мисля, че се казва, какво се иска да се каже.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли други коментари? Колегата
Цачев се съгласи с поправките. След като си ги нанесе ще преминем
към гласуване.
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Уважаеми колеги, тъй като не виждам повече желание за
коментари, направени бяха доста, обмислихме много варианти,
режим на гласуване на решението.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова и Таня Цанева), против – 2 (Александър Андреев и
Мария Мусорлиева).
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колега Цачев, номерът
на решението Ви е № 3993 ПВР/МИ.
Преминаваме към:
8. Доклад относно Обществения съвет към ЦИК.
Колега Цанева, по т. 8 – доклад относно Обществения съвет
към ЦИК и медийни пакети, така е записано.
Ако нямате тази точка, заповядайте за това, което имате.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви, че във вътрешната
мрежа в медийни пакети Договор с вх. № ПВР-20-643 между Партия
„Християн-социален съюз“ и в. „Стандарт нюз“. Договорът е на
стойност 3 хиляди лева с ДДС.
Защо ви го докладвам сега в днешна дата. Договорът ви
докладва сега не защото сега дойде, а преди първият тур на
президентските избори, тъй като беше в пакет помислих, че това е
доказателствен материал и го оставих да мине 6 ноември. След като
вчера отворих оказа се, че освен доказателственият материал е
предложен и договор. Затова ви го предлагам за одобрение днес.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, ако няма други,
режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин
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Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова и Таня Цанева), против –
3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Росица Матева).
Уважаеми колеги, минаваме към т. 9:
9. Одобряване образец на бюлетина за втори тур за избор
на кмет в район „Младост“ – София.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вчера ви
докладвах, че пристигнаха бюлетините за Район „Младост“ само
формално одобряване на хартиените предпечатни образци
дотолкова, доколкото в електронната система те са одобрени от
общинската избирателна комисия в сряда на 9 ноември 2016 година
на тяхното заседание, за което колегите, които отговарят за
Столична ОИК ни уведомиха още същия ден.
Предлагам да одобрим предпечатен образец и да изпратим в
печатницата, както и на първия тур два екземпляра от одобрените
образци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева), против – 1 (Росица
Матева)
Благодаря.
Давам думата на госпожа Бойкинова за свързан доклад по
тази точка.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви, че с вх. №
ЧМИ-07-31 от 09.11.2016 година Столична община ни уведомява, че
цената по отпечатването на бюлетините за втори тур е преведена по
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сметка на Централната избирателна комисия, както и че е платена
таксата за финансов контрол и съответно са приложени платежните
нареждания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за
доклада, госпожо Бойкинова.
Продължаваме със следваща точка от дневния ред:
10. Проект на решение относно промени в състав на ОИК.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, ще ви прочета
проекта на решението: „С вх. № МИ-15-1134 от 07.11.2016 г. на
ЦИК в оригинал е постъпила молба от Красимир Ангелов Ковачки –
член на ОИК – Бойница, Област Видин за освобождаването му от
ОИК по лични причини. Предвид изложеното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия реши: Освобождава като член на
ОИК – Бойница, област Видин, Красимир Ангелов Ковачки, с ЕГН
…, и анулира издаденото му удостоверение. Решението подлежи на
обжалване пред ВАС чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването
му“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
коментари? – Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3994 МИ/НР.
Подлагам на гласуване изпращане на писмо до политическата
сила за предлагане на лице, което да замени лицето, което току-що
освободихме със стандартен текст.
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Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за –19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова и Таня
Цанева), против – няма.
Колеги продължаваме с т. 11:
11. Доклад относно извършена от ГД „ГРАО“ – МРРБ
проверка за гласуване в нарушение на Изборния кодекс на
частичните и нови избори на 2 октомври 2016 г.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ04-0317 от 10 ноември 2016 година от Главна дирекция „ГРАО“ в
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
относно извършена проверка за гласуване в нарушение на Изборния
кодекс на основание наше Решение № 2693 МИ от 20 октомври 2015
година по повод проведените избори на 2 октомври 2016 година в 20
населени места. Изброени са населените места.
В резултат на проверката не са установени лица, които да са
гласували повече от един път. Установени са нарушения от страна
на три лица, които са гласували без да имат право да гласуват в
изборния ден, като са били дописани под чертата – едно лице в
Секция 14, село Владо Тричков, Община Своге без да е вписан в
списъка по настоящ адрес. Едно лице в Секция № 314, с. Коларово,
Община Главиница също включен в избирателния списък без
постоянен и настоящ адрес на територията на общината и едно лице
в Секция № 318, с. Ножарево, Община Главиница, Област Силистра
– също вписан под чертата без да има настоящ или постоянен адрес
на територията на общината и съответно без да е включен в
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избирателния списък, като последния й член на секционната
избирателна комисия в това село.
В моята папка ще намерите две писма. Първото е до Районна
прокуратура – Своге, с което им изпращаме копия от писмото на ГД
„ГРАО“ и копие от допълнителната страница на избирателния
списък за извършване на проверка дали е налице престъпление по
чл. 267, ал. 1 от Наказателния кодекс по отношение на лицето,
вписано в Секция № 14, с. Владо Тричков, както и писмо до Районна
прокуратура – Силистра за извършване на същата проверка по
отношение на двете лица, вписани в избирателните списъци под
чертата на Секция № 314 и Секция № 318. Народно не споменавам
номерата на лицата, знаете – може да не се установи престъпление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
Колеги, коментари? – Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не видях писмата да са качени, но
колегата каза какви ще са. Мисля, че не трябва в този случай да
изпращаме никакви писма по простата причина, че няма установени
гласували два пъти, а тези лица, които са гласували в нарушение без
да имат постоянен и настоящ адрес са допуснати и са вписани в
списъка от секционната комисия. Ние имаме вече доста случаи и
константна практика на прокуратурата е, че в такива случаи няма
вина. Считам, че не следва да сезираме прокуратурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
Колеги, други становища? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложените писма от
госпожа Сидерова.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова и Таня Цанева) против – 2 (Владимир Пенев и Ивайло
Ивков).
Благодаря.
Колеги, изчерпахме рубрика ІІ.
Моля да се върнем на рубрика І – допълнителен доклад по т.
5 относно анализа на несъответствията.
5. Доклад относно анализ на несъответствията за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
(връщане)
Господин Христов, заповядайте.
РУМЕН ХРИСТОВ: Колеги, ние гласувахме и приехме
доклада за несъответствията, но пропуснах да съобщя, че този
доклад идва заедно с технически носители, съответно за президент и
вицепрезидент на републиката и за националния референдум с
всички останали данни и с приемо-предавателен протокол.
Ще моля да гласуваме да упълномощим председателя и
секретаря на Централната избирателна комисия да подпишат
приемо-предавателния протокол и за двете неща – и за ПВР и за
националния референдум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Севинч Солакова и Таня Цанева), против – няма.
Благодаря.
Колеги с това давам 10-минутна работна почивка.
(След почивката.)
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Колеги, отново във връзка с доклада на господин Христов по
т. 5 от дневния ни ред позволете ми да представя на вашето
внимание следния проект на решение относно резултатите от
изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени
на 6 ноември 2016 година за отделните кандидатски листи,
предложени от партии и коалиции и инициативни комитети след
актуализация на базата данни и приемане на окончателните числови
данни.
Колеги, в мотивната част на това решение съм представила
Решение № 3984 ПВР от 8 ноември 2016 година, с което
Централната избирателна комисия обяви резултатите от изборите за
президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 6
ноември 2016 година. В мотивната част е и решението, което преди
малко Централната избирателна комисия прие, а именно Решение №
3992 ПВР от 10 ноември 2016 година, с което ЦИК прие анализа на
несъответствията, актуализацията на базата данни и прие
окончателните числови данни от тези избори. Въз основа на тези две
решения предлагам следния проект на решение:
На основание чл. 57, ал. 1 и чл. 346, ал.5 във връзка с ал. 4 от
Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши: Определя
резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на
републиката въз основа на актуализираната база данни и приемането
на окончателните числови данни, както следва:
Виждате, колеги, изписаните кандидатски листи по реда на
вписване в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на
републиката и актуализираните числови данни на действителните
гласове по всяка кандидатска листа.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,

57
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова и Севинч Солакова), против –
няма.
Това е Решение № 3995 ПВР.
Колеги, преминаваме към рубрика ІІІ от дневния ни ред.
12. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Първи е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви за сведение
писмо с вх. № ПВР-20-638 от 7 ноември 2016 година, което писмо е
адресирано до господин Веселин Марешки с копие до Централната
избирателна комисия във връзка с искане, направено от господин
Марешки да му се предостави право на отговор.
При извършената от СЕМ проверка е констатирано, че
правото на отговор на Веселин Марешки е реализирано на
31 октомври 2016 г. в края на предаването „Още от деня“.
Докладвам ви също за сведение във връзка с жалба,
постъпила в изборния ден от ПП „ГЕРБ“ – Харманли, касаеща
издаване на удостоверение за член на СИК на територията на РИК –
Хасково, която жалба, както си спомняте ние я препратихме по
компетентност на РИК и на Районна прокуратура.
Постъпило е в Централната избирателна комисия
постановление от 6 ноември 2016 година по преписка с вх. № 990 от
2016 година по описа на Районна прокуратура град Харманли, с
което е отказано да се образува досъдебно производство и се
прекратява преписката при Районна прокуратура – град Харманли.
Колеги, докладвам ви постъпили две писма, едното е от
администрацията на Министерския съвет, а другото е от
администрацията на Президента във връзка с постъпили съответно в
администрацията на Министерския съвет и в администрацията на
Президента два сигнала от едно и също лице, което твърди, че е бил
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лишен от възможността да гласува. Сигналите са качени. Няма да ви
го изчитам подробно, вие всички ще се запознаете с писмото.
Колеги, действително в изборния ден беше постъпил сигнал
от това лице, който беше разпределен на мен като докладчик. Тъй
като лицето беше оставило телефон за връзка аз се свързах с него
незабавно, за да може да му бъде оказано съответното съдействие.
От лицето установих, че действително се намира в болница, че е в
състояние, в което е абсолютно неподвижен поради здравословното
му състояние. Но освен че е неподвижен, не може и да бъде
преместен, тъй като е на системи и на всякаква апаратура е свързан и
реално не може да бъде преместен от стаята, в която е
хоспитализиран до изборното помещение, в което е ситуирана
секцията, разкрита в това болнично заведение. Обясних на лицето,
че няма как да гласува другаде освен в изборното помещение и че
ако той се чувства дискриминиран защита от дискриминация може
да търси пред Комисията по закрила от дискриминация, тъй като
такъв е законът.
Тъй като от нас се очаква да изразим становище във връзка с
тези два сигнала от съответните администрации аз ви предлагам да
одобрим отговор до двете институции, в който да обясним какво
съдействие му е оказано в изборния ден, както и че единствената
възможност за него е била да гласува с подвижна кутия.
Само искам да ви кажа, колеги, нали не се съмнявате, че нито
съм го обиждал, нито съм се държал арогантно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Пенев,
такъв въпрос не стои. Членовете на Централната избирателна
комисия винаги комуникират с всички останали на високо
професионално и етично ниво. Моля Ви такъв въпрос не поставяйте,
никой не се съмнява.
Колеги, режим на гласуване на отговора, който беше
предложен принципно от господин Пенев, като към тази преписка се
приобщава още една преписка със същия отговор.
Режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Севинч Солакова), против – 1
(Ивайло Ивков).
Колеги, продължаваме със следващ докладчик. Това е
госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви сигнал от
Светлана Александрова, която ни казва, че е гласувала в 66 СОУ в
„Овча купел“, секция № 6 и при гласуването на референдум не й е
бил предоставен плик – нито преди гласуването, нито след
гласуването. Много е възмутена. Разбира, че гласът й няма да се
брои.
Изпратих сигнала по компетентност на 25-та Районна
избирателна комисия. Съответно тя е направила проверка,
проверила е протокола на секционна избирателна комисия, в която е
гласувала жалбоподателката и се оказва, че в протокола няма
отбелязване за нито една бюлетина, която да е пусната без плик.
Тоест, твърденията на жалбоподателката са абсолютно недостоверни
и съответно браво и на 25-та Районна избирателна комисия, която се
е произнесла и с Решение № 137, което ви докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви и постъпила жалба от
Светлана Йорданова Мечкарова-Венедикова, която казва, че е
заявила подвижна секционна избирателна комисия, като съответно и
в изборния ден и по телефона е звъняла, но никой не е дошъл да я
обслужи, за да гласува.
Пратих по компетентност нейния сигнал в 24-та Районна
избирателна комисия, които са се произнесли с Решение № 136 от
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09.11.2016 година. Установили са, че жената не е била включена в
списъка, съответно са указали на Район „Искър“ госпожа Светлана
Венедикова да бъде включена в избирателния списък за подвижна
ПСИК в новия избор за 13.11.2016 година. Уведомена е за това
решение, обаче тя пък ни уведомява, че не иска да бъде включена в
списъка за подвижна ПСИК.
Докладвам ви за сведение.
Докладвам ви жалба от Любомир Аврамов Иванчев. Той
също казва, че живее в Община „Красна поляна“ и не е бил посетен
в дома си да гласува. Очаквал е цял ден.
Сигналът съм го препратила по компетентност на 25-та РИК,
които с решение са отхвърлили жалбата, като казва, че в
избирателния списък на ПСИК - Район „Люлин“ са включени 72
избиратели в това число „Красна поляна“, „Овча купел“, „Банкя“ и
„Люлин“. Съобразили са се естествено с нашето решение, с което
ние сме удължили работния ден на ПСИК и въпреки всичко са
успели да посетят само 63 от списъка. Тоест, 9 човека, от които и
той е един от тях не са успели да гласуват.
Докладвам ви за сведение, тъй като Районната избирателна
комисия е направила проверка и се е произнесла.
Също така ви докладвам и жалба от Николай Йорданов
Белалов – наблюдател, упълномощен представител на Институт за
социална интеграция. Той също сигнализира, че в подвижната
секция на 24-та МИР не са посетени над 15 избиратели и казва, че
трябва да се вземат мерки, не може 70 адреса в четири района да
бъдат посетени в рамките на изборния район.
Съответно изпратих по компетентност в 24-та РИК, която са
оставили без разглеждане жалбата, като също са се позовали на
нашето решение, че ние сме удължили, но не сме позволили втора
ПСИК.
Докладвам ги за сведение.
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Също така, колеги, искам да ви обърна внимание на една
жалба от член на секционна избирателна комисия, от която е
изпратена и копие до кмета на Район „Младост“, който казва, че
след приключване на изборния ден служители на общината са ги
накарали да чакат допълнително, за да подпишат декларациите по
образец с оглед получаването на възнаграждение и е недоволен, че
това се случва след приключване на изборния ден, когато те са
много уморени, когато чакат пред толкова много служители.
Предлагам, въпреки, че жалбата е с копие до кмета на Район
„Младост“, да я изпратим по компетентност на кмета на Район
„Младост“ с оглед създаване на по-добра организация. Тези
декларации могат да бъдат раздадени и преди започване на изборния
процес.
Докладвам ви я за сведение. Така или иначе тя е изпратена до
кмета на Район „Младост“.
Докладвам ви с вх. № ПВР-22 от 10.11.2016 година оплакване
от господин Никола Ников – избирател, който е подал сигнала до
РИК – Русе. Постоянният му адрес е в Созопол, той е включен в
избирателните списъци в Созопол, но иска да гласува по настоящ
адрес.
Съответно РИК – Русе са му отговорили с много подробен
отговор, че е имал възможност да подаде заявление за гласуване по
настоящ адрес и тъй като не е подал единственият възможен начин е
да гласува списъка по постоянен адрес в Созопол, но гражданинът е
недоволен и счита, че Конституцията има пряко действие – тоест,
следва да гласува там, където си пожелае.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Иванова. Заповядайте.
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КАТЯ ИВАНОВА: Аз ще ви докладвам само за сведение
отговор на РИК – 25, произнасяне по една жалба. Въз основа на
наше протоколно определение ние препратихме по компетентност
на РИК – 25 изпратената до нас жалба от господин Мартин
Костадинов. С писмо, вх. № ПВР-18-312 от 09.11.2016 година РИК –
25 ни отговаря, че същата жалба е подадена и до тях на 08.11.2016
година и по нея е постановено Решение № 126 ПВР/НР от 09.11.2016
година.
Докладвам ви за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Иванова.
Продължаваме със следващ докладчик - господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ПВР-20-651 от 10.11.2016 година. Това е писмо от
Българска национална телевизия, към което е приложено едно DVD,
в което има запис от парламентарния контрол, заснет и излъчен на
28 октомври 2016 година от Българска национална телевизия.
Припомням, че това е във връзка с наше искане, изпратено с наш
изх. № ПВР–25-85 от 30.10.2016 година във връзка с получена жалба
по електронната поща на ЦИК с вх. № ПВР-10-38 от 20.10.2016
година от госпожа Аглика Виденова – упълномощен представител
на Инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна
Йотова съответно за независим кандидат за президент и
вицепрезидент на републиката за извършено нарушение на чл. 182,
ал. 1 от Изборния кодекс, извършено от госпожа Десислава
Атанасова по време на парламентарния контрол в Народното
събрание.
На този етап ви го докладвам за сведение. Целият запис е
качен в моя папка в днешно заседание. Запознайте се и на утрешното
заседание мисля да докладвам моята позиция по тази жалба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
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Колеги, за да изчерпим дневния ред и поради отсъствието по
обективни причини на господин Томов само ви обръщам внимание,
че в папката на господин Томов по т. 8 от дневния ред има
публикуван в PDF формат с вх. № ПВР-00-270 предложение на
Обществения съвет към ЦИК преди втори тур на изборите за
президент и вицепрезидент.
Моля, колеги, да се запознаете, за да можем утре да го
разгледаме.
Заповядайте по следваща точка:
13. Искания относно отваряне на запечатани помещения.
Първа е госпожа Сидерова, след това е господин Цачев.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Пристигнало е искане от кмета на
Община Ихтиман да разрешим отваряне на помещението, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 6
ноември 2016 година избори, тъй като не е предаден избирателният
списък на Секция №003 в град Ихтиман. Понеже комисията по
погрешка го е прибрала в торбата, подготвила съм следния отговор:
Предаването на избирателния списък на Секция № 003, град
Ихтиман да се извърши от двама представители на РИК, предложени
от различни политически сили на 13 ноември 2016 година при
отваряне на помещението, в което се съхраняват бюлетините,
книжата и материалите от 6 ноември 2016 година по реда на т. 34 от
Решение № 3697 ПВ/НР от 18 октомври 2016 година. За предаването
да се състави протокол, който се подписва от членовете на
комисията по чл. 288, ал. 7 от Изборния кодекс и от членовете на
РИК. Предлагам до изборния ден да не отваряме помещението. В
08.00 часа се отварят помещенията според т. 34, има достатъчно
време да се вземе този един протокол.
Решението е № 3796.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли коментари?
Режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Севинч Солакова), против – няма.
По дневен ред остават господин Цачев, госпожа Ганчева.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-14-214 от
09.11.2016 година искане от кмета на Община Ветово за отваряне на
запечатано помещение, в което се съхраняват книжа и материали от
местните избори 2015 година и национален референдум и
преместване на тези книжа и материали в друго помещение,
специално пригодено като архив, в което да се съхраняват до
следващите общи местни избори. Преместването се налага също
така във връзка с това, че в това помещение, в което те се съхраняват
представлява помещение кабинет на заместник-кмета на общината.
Те се съхраняват по съответния ред.
Предлагам да разрешим преместването на книжата в
пригоденото за целта помещение, като това помещение при
отварянето и при преместването се съставят съответните протоколи
по наше Решение № 2662 и след като бъдат преместени същото да
бъде запечатано и пак да се състави съответния протокол за
извършените действия от комисията, назначена от кмета на
общината.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева,
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Севинч Солакова), против – няма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Номерът на
решението на господин Цачев е № 3996 ПВР/МИ/НР.
Благодаря.
Заповядайте.
РАСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ПВР-06-115 от 8 ноември 2016 година, което е от Община Мездра и
е свързано с Решение № 192 ПВР/НР от 7 ноември 2016 година на
Районна избирателна комисия – Враца, които ни изпращат и копие
от решението и са взели решение, с което разрешават отваряне на
запечатано помещение, намиращо се в Община Враца, в Община
Мездра, в Община Криводол, Община Роман, Община Борован,
Община Мизия и Община Козлодуй, Община Оряхово, Община
Хайредин, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката
на 6 ноември 2016 година и национален референдум.
Спомняте си случая. Тъй като те смятаха, че в това
помещение са прибрали първите екземпляри от протоколите на
секционните избирателни комисии, които следваше да предадат при
нас. Оказа се, че всъщност те са прибрали в тези помещения само в
Община Мездра, Община Роман и Община Враца, където е
произведено машинно гласуване флаш паметите от машините и
разписките.
В тази връзка Община Мездра ни изпраща писмото, с
входящия номер, който ви казах, с което ни уведомяват, че
комисията по чл. 287, ал. 7 отказва да отвори запечатаното
помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, тъй
като същото решение, което е взела районна избирателна комисия е
в нарушение на решенията на Централната избирателна комисия.
Посочено е Решение № 3796, в което изрично е казано, че
отварянето на запечатани помещения става с решение на ЦИК и на
съответните органи.
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В тази връзка ви докладвам и запитване от Община Роман с
вх. ПВР-06-130 от 10 ноември 2016 година, в което пише, че са
получили решението на Районна избирателна комисия – Враца, с
което е разрешено отваряне на запечатано помещение и те ни молят
да отговорим длъжни ли са да спазват това решение на Районна
избирателна комисия – Враца, което очевидно е незаконосъобразно
и е издадено в противоречие на т. 28 от Решение № 3796.
В тази връзка аз ви предлагам да изпратим едно писмо,
подобно на това, което колегата Сидерова докладва до Община
Роман, Община Враца и Община Мездра – в трите общини, в които
се съхраняват флаш паметите и разписките от машинното гласуване,
като ги уведомим, че не следва да спазват решението на Районната
избирателна комисия, а по реда на т. 36 от Решение № 3796 при
отваряне на запечатаните помещения при новия избор за прибиране
на изборните книжа и материали, с участието на трима
представители на районната избирателна комисия и при спазване на
изискванията на Решение № 3796 ще бъдат извадени от запечатаните
помещения флаш паметите и разписките и те ще бъдат предадени на
ЦИК при предаването на книжата и материалите от новия избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Нека да е и с копие до районната избирателна комисия.
Колеги, коментари?
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева-Робинсън, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Севинч Солакова),
против – няма.
Колеги, преминаваме към т. 15 от дневния ред.
15. Доклади по писма.
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Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в тази точка ще се върна
към едно писмо, което ще ви помоля да се запознаете с него. То е
свързано с организацията на изборите извън страната – ПВР-22-669
от 10.11.2016 година. То е в папка с моите инициали във вътрешна
мрежа.
Запознах се с доклада в късния следобед. Касае втори тур на
президентските избори в СИК извън страната, рискове и
предложения за съвместна работа.
Писмото е от Димитър Иванов – Цюрих, Швейцария, то е към
нас. Обръщат ни внимание на три важни теми: проблеми и критика
на членове на СИК извън страната; очаквани рискове през изборния
процес за 13 ноември 2016 година; предложения за подобряване на
работата извън страната в деня на балотажа.
Колеги, има и предложения за подобряване на работата на
СИК извън страната на балотажа. Има няколко предложения,
описани в три точки и няколко пункта, а именно – да бъде създадена
неформална координационна група, в която да участват
представителите на ЦИК, на МВР, на МВнР, мрежата на
доброволците, участници в СИК по света, да се събира,
систематизира и обобщава критично важната информация и я
предоставят на време в подходяща форма и директна обратна връзка
на всички участници в СИК извън страната членове на мрежата.
След приключване на изборния ден съответните СИК извън страната
да се анализират протоколи, събират и систематизират грешките в
тях, като се започне от първите протоколи и се посочват страните, в
които знаете с оглед часовото време, местното време, предават
първи, а именно Нова Зеландия.
Колеги, тук ни информират, че от името на мрежата на
стотици доброволци членове на СИК извън страната, като се
посочва адрес в интернет, както и на доброволческата мрежа, че
нагласите на колегите доброволци за предстоящия балотаж в неделя
са за окончателно напускане на изборните помещения един час след
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изпращането на сканираните изборни списък и протоколи и найкъсно преди полунощ местно време без значение от реакцията и
указанията на временния комуникационен пункт. Евентуалните
пропуски и неточности ще бъдат отстранявани в следващите дни,
като отговорността за неспазване на законовите срокове и
свързаните с това последствия ще носи Централната избирателна
комисия.
Колеги, аз ви предлагам да обсъдим тези предложения, като
ги прецизираме и с оглед разписаните текстове на Изборния кодекс
и евентуално утре да отговорим на това писмо.
Ако имате готови предложения, ако някои колеги са се
запознали, естествено предлагам и сега да ги обсъдим. Писмото
завършва, че разчитат на здравия разум да приемем подадената ръка
и да ни подкрепят като институция предложението за ефективна
съвместна работа и се сочи контакт с мрежата на доброволците и
участниците в СИК извън страната
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви за
детайлния доклад, госпожо Ганчева.
Във връзка с това, което Вие предложихте, колеги, още сега
казвам утре в 10.30 моля за работни срещи на: групата относно
организация на произвеждането на изборите извън страната; групата
относно компютърната обработка на резултатите и групата относно
организационно-техническата подготовка на изборите. Паралелно
ще работят тези групи, а следобед ще свикам заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, преди около час от
временно комуникационния пункт ми беше предоставен един имейл,
който е от СИК Цюрих 297-а, Швейцария. Сочи ни, че имейлът е
изпратен на 10 ноември, 19.10 часа, видно от писмото. Изпратено е
до нас с копие до лица, които са посочени и до Руслан Стоянов от
Министерство на външните работи. Молят ни да приемем в
приложение коригиран протокол на СИК, № 297. Това е Цюрих,
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Швейцария, за националния референдум с коригирана и подписана
първа страница, т. 2. „Молим тази версия на протокола да бъде
качена на страницата на ЦИК“ на мястото на сега качената.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Преди да изпратят този имейл, още
вчера, тук колегите знаят, групата се занимава и това число, което те
го коригират, го коригирахме още вчера, тъй като беше ясно, така че
със закъснение го изпращат, но това е свършено и е отразено в
несъответствията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Много
благодаря.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз благодаря за информацията. Така
и предположих, че е анализирано от групата по анализ на
несъответствията, тъй като протоколът се изпраща четири дни, след
като е трябвало да бъде изпратен. Тогава – за сведение предлагам,
колеги.
Колеги, докладвам писмо с вх. № ПВР-22-679 от 10.11.2016 г.
от лице, което иска да изрази личното си възмущение и
разочарование от броя на избирателните секции в чужбина и поконкретно в Германия. Колеги, предлагам за сведение, предвид че
този въпрос е бил дискутиран многократно с оглед на нормативната
уредба, още повече и режима във Федерална република Германия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И госпожа
Грозева, с което приключваме днешното заседание. Заповядайте,
госпожо Грозева.
Иванка Грозева Колеги, с вх. № ПВР-04-01-310 току що от
Министерство на външните работи ни препратиха вербалната нота, с
която Федералното министерство на външните работи разрешава
съществуването на секция извън консулското представителство в
Мюнстер за времето от 7 до 20 часа. Няма да ви я чета. Тя е качена.
Ще се запознаете. Следващото, което според мен трябва да решим,
е: пристигнало е с вх. № ПВР-04.01-307 от днешна дата е искане от
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Рамалла с екстрена грама да им разрешим изборният ден да започне
в 8 часа и да приключи в 20 часа. Спомняте си, че ние разрешихме
такова нещо – с протоколно решение да разрешим изборният ден в
Рамалла да започне в 8 часа и да приключи в 20 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване. Знаем мотивите. Изписани са достатъчно ясно.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Знаем, че утре сутринта има работни срещи на три работни
групи в 10.30 часа паралелно. Предполагам, че с оглед обема на
работа, която имат, ще приключат до 12.30 часа, поради което
свиквам следващото заседание на Централната избирателна комисия
утре в 13.30 часа.
Приятна вечер!
(Закрито в 20,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Юлия Стоичкова
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