ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 442
На 11 ноември 2016 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА
РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
1.

Доклад

относно

несъответствията

за

националния

референдум.
Докладва: Емануил Христов
2.

Проект на решение относно обявяване на резултатите от

гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г.
Докладва: Ивилина Алексиева
3.

Доклад относно организацията на нов избор за президент

и вицепрезидент на републиката извън страната.
Докладват: Йорданка Ганчева
Иванка Грозева
4.

Регистрация на наблюдатели.
Докладва: Росица Матева

5.

Доклад относно Обществения съвет към ЦИК.
Докладва: Цветозар Томов

5а. Доклад относно подготовката за машинното гласуване.
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Докладва: Ерхан Чаушев
5б. Доклад относно искане за оставка в РИК – Ловеч.
Докладва: Ивайло Ивков
ДРУГИ
6. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладва: Владимир Пенев
7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Мария Бойкинова, Владимир
Пенев и Метин Сюлейман
8. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Метин
Сюлейман, Мария Бойкинова,
Марин Райков, Росица Матева,
Йорданка Ганчева, Румяна
Сидерова, Румен Цачев,
Иванка Грозева
Емануил Христов
9. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев, Метин
Сюлейманов, Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: няма отсъстващи.
Заседанието бе открито в 13,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Добър ден, колеги! В

залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия, имаме
необходимия кворум, откривам днешното заседание.
Дневният ред ви е раздаден.
Колеги, в началото, преди да започне дневният ред, ще дам
думата на госпожа Солакова за съобщение във връзка с книжата и
бюлетините.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред?
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Доклад относно подготовка за машинното
гласуване в изборния ден.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде нова т. 5а.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в точка
„Писма” и в доклади за чужбина.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, записах Ви, госпожо
Грозева, в т. 3 и в писма.
Други предложения? Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако може да ме запишете в писма.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да ме включите с доклад за искане
за замяна. В изборния ден го докладвах веднъж, има ново развитие и
затова сега ви го докладвам. Става въпрос за РИК – Ловеч, искане за
оставка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, това е нова т. 5б.
Колеги, други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен
ред. Режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Румяна Сидерова и Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Заповядайте, госпожо Солакова, за съобщението.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само да ви информирам, че
по график днес и от печатницата на БНБ, и от „Демакс” се предават
бюлетините. В печатница „Демакс” всички бюлетини по райони,
както са по график – за Търговище, Враца, Ловеч, Велико Търново,
Габрово, Монтана, Благоевград, Перник, Кюстендил и Пазарджик, са
предадени. В момента се печатат бюлетините за кмет на район
„Младост”.
От печатницата на БНБ са предадени на Кърджали, Хасково,
Сливен, Ямбол и Смолян. Следобед предстои да бъдат предадени за
София област и трите софийски РИК-а – от 23 до 25.
Всичко днес поне беше наред, по график, включително и с
имена на лица, упълномощени да получат бюлетините.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Солакова.
Колеги, решението по т. 1 в момента се изготвя, тъй като то е
дълго и детайлизирано, поради което няма да преминем към т. 1 от
дневния ред. Точка 2 е свързана с т. 1, затова прескачаме и нея.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
Доклад относно организацията на нов избор за президент
и вицепрезидент на републиката извън страната.
Госпожо Грозева, заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви. Уважаеми колеги, в
моята папка от днешна дата е качен проект, който касае извършване
на промени в съставите на секционните избирателни комисии извън
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страната, наложили се от масовите откази на участвалите в първия
тур на 6 ноември 2016 г. лица. Решението е от 15 страници и до края
на деня може би ще ви докладвам и следващо, тъй като
непрекъснато пристигат замени, изпратени ни от Министерството на
външните работи. Поради това ви предлагам да гласуваме
настоящото решение и то незабавно да бъде качено на страницата на
Централната

избирателна

комисия

с

цел

запознаване

на

новоназначените лица.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля
да се запознаете с проекта за решение. Имате ли предложения,
коментари? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков,
Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Севинч Солакова, Румяна Сидерова и Цветозар Томов),
против – няма.
Това е Решение № 3997-ПВР/НР.
Продължаваме със следваща точка с докладчик в зала:
Доклад относно Обществения съвет към ЦИК.
Господин Томов, вчера аз докладвах писмото от Обществения
съвет

за

сведение,

без

да

изчитам

неговото

съдържание.

Предполагам, че колегите са се запознали.
Заповядайте, имате думата.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, писмото е във
вчерашната вътрешна мрежа. Писмото е с предложение на
Обществения съвет относно изборите в неделя. Ще резюмирам
накратко съдържанието му. Това са няколко предложения на
Обществения съвет, обединени в тематични групи. Първата е
относно избирателните списъци. Общественият съвет предлага при
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подписване в избирателния списък на изборите да се дава
възможност на гласуващия да се убеди, че се подписва срещу
собственото си име, а не само на ред с изписани лични данни..
Второто предложение е да инструктираме секционните
комисии с РИК-овете, разбира се, да не се четат личните данни на
гласуващия, докато друг служител ги вписва, каквато практика
колегите от Обществения съвет са засекли по места. Това е по
отношение на избирателните списъци. Относно избирателните
списъци бих казал, че т. 2 има резон, защото това често се нарушава.
Моите наблюдения са, че по отношение на подписването на
избирателите, особена пречка избирателят да види къде точно слага
подписа си, комисията не създава. Но може би да го обсъдим.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Томов, виждам, че колегите са се запознали.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Вижте, колеги, аз предлагам този
доклад да остане за момента за сведение, защото мисля, че няма
достатъчна организационна възможност да внасяме каквито и да са
промени в оставащите часове буквално до втория тур. А и без това
не е хубаво да се променя организацията в едни и същи избори
между първи и втори тур. От друга страна, мисля, че трябва да
благодарим на Обществения съвет за тези предложения и ще ги
имаме предвид, когато анализираме изборната си практика. Това е
моето предложение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Даже, колеги,
аз

бих

предложила

към

анализа

да

приложим

и

техните

предложения.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, разбира се, това е уместно.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Продължаваме

следваща точка от дневния ред:
Доклади по дела, жалби и сигнали.
Първи докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.

със
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви една жалба от
Настя Георгиева Доганова, която е адресирана и до РИК 24. Тя
твърди, че е подала заявление за гласуване с подвижна избирателна
кутия, била е включена в списъка и тъй като е неподвижна е
осигурила човек, който да отвори вратата. Същият си е тръгнал в 8
часа и в 8,30 е дошла ПСИК, не е имало кой да отвори вратата и тя не
е могла да гласува. Съответно аз изпратих жалбата до 24 РИК, които
са се произнесли с решение от вчера, в което остават жалбата без
уважение, като я уведомяват, че е длъжна да осигури достъп от 6 до
21 часа, когато ПСИК е посетила и последния адрес. Докладвам ви
жалбата за сведение.
Също така ви докладвам и решение по административно дело
12 478 от 2016 г., с което е отхвърлена жалбата на „ВОКС.БГ” ЕООД
за това, че не сме одобрили договора на стойност 13 800 с ДДС.
Жалбата е оставена без уважение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Сюлейман, заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, във вчерашното
заседание ви докладвах полученото писмо с приложеното към него
DVD, в което се съдържа заснет и излъчен на 28 октомври 2016 г.
парламентарен контрол. Искрено се надявам, че сте се запознали със
записа, който е повече от 3 часа. Ако трябва да съм искрен, тази
декларация е следствие от преди това поставен въпрос, на който е
отговорено от министъра на отбраната. Моето мнение е, че в тази
декларация, тъй като след нея следва и друга декларация, на която
декларация по същия начин е отговорено, в жалбата се твърди, че
има нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс, а именно, че не
се допуска изборна агитация в държавни и общински учреждения и
институции.
В случая обаче според мен не е налице изборна агитация по
смисъла на Изборния кодекс, § 1, т. 17, т.е. в декларацията на
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госпожа Атанасова няма призив за подкрепа или неподкрепа на
кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет, поради което
аз предлагам тази жалба да остане за сведение. По-точно според мен
тази жалба има характер на сигнал.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам.
Колеги, простете, пропуснах двете нови точки, т. 5а и 5б.
Продължаваме с т. 5а: Доклад относно подготовка за
машинното гласуване.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в моята папка от днешното заседание има потвърждение относно
машинното

гласуване.

Тестовете

относно

криптирането

и

некриптирането е осъществено успешно от „Информационно
обслужване”, за което ни уведомяват със съответния текст. Това е за
сведение. Просто ви казвам, че всичко е програмирано между
изпълнителя

на

машинното

гласуване,

респективно

от

„Информационно обслужване”.
По отношение на подготовката за машинно гласуване в
изборния ден, респективно към предизборния ден, към 13,30 всички
графици за разпределение на машините по графиците, създадени от
РИК, са налице, комуникациите са осъществени, РИК разполага с
контактите на изпълнителя, СИК също разполага с контактите на
изпълнителя, включително и на въпросните техници, които ще
предоставят

тези

машини.

Комуникациите

са

осъществени,

машините са в готовност, програмиране и ще тръгнат в утрешния
ден. По отношение на материалите, всички материали са в готовност,
разпределени са правилата, инструкциите, пликовете, въпросните
плакати и съответните приемо-предавателни протоколи също са в
наличност и са готови да бъдат разпространени в утрешния ден.
Толкова засега. Няма други проблеми към момента, ще видим утре
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какво става. Но съм получил потвърждение, че общо взето всичко е
готово за разпространение в утрешния ден.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, и нова точка 5б относно РИК – Ловеч.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, поставям този въпрос днес в
дневния ред, защото вече наистина трябва спешно да реагираме. И ви
предлагам два варианта. Но първо ви припомням. Докладвах набързо
в изборния ден без много обстоятелствено да му обръщам внимание,
оставка подадена, обаче по електронната поща, без подпис,
пристигнала с номер С-29-2 от 06.11.2016 г. от Младен Близнаков,
член на районната избирателна комисия Ловеч. Все пак ви давам и
текста, преди да вземем решение.
Казва: „Здравейте, заявявам, че подавам оставка от заеманата
длъжност в еди-кой си РИК. В мотивите за напускане се включват и
решенията на ЦИК, с част от които се създава впечатление за
незаконосъобразност,

липсва

на

професионализъм

и

немотивираност. В дългогодишния си опит като член на ОИК и РИК
по всички възможни длъжности не съм бил свидетел на толкова
объркващи и ненужно усложняващи работата решения на ЦИК.
Като

представител

на

коалиция

Реформаторски

блок

предлагам на свободното място да бъде назначена Клара Денчева, с
висше образование, квалификация юрист. Прилагам копие от
дипломата й.” Наистина е приложена.
Оставката я подава на 6 ноември, в изборния ден, считано от
8-и, с тези мотиви. След като ви го докладвах и ме упълномощихте с
писмо аз в деня 8-и изготвих писмо и то замина, с което му указваме,
че за да бъдат прекратени пълномощията му е необходимо да подаде
собственоръчно подписана оставка по реда на чл. 51, ал. 2, т. 1 от
Изборния кодекс, а политическата партия или коалиция, която го е
предложила, следва да направи ново предложение за член на РИК
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ведно с декларация по образец, копие на дипломата. Това му го
указвам не защото нямаше да сезираме политическата сила, т.е.
коалиция Реформаторски блок, а за да знае, че не така се прави
предложението.
Днес обаче получих отговор, който също ви докладвам, по
електронната поща без входящ номер на ЦИК. Той е от 10 ноември,
20,18 часа, от снощи. Казва, че поддържа депозираната оставка след
нашите указания, защото те са заминали с писмо на ЦИК, поддържа
депозираната оставка по лични причини. Те определят и начина, по
който е подадена. Относно предложението за замяна уточнява, че
като пълномощник на коалицията имал пълномощно да прави
предложения. Аз проверих, така е. Ако желаете РИК – Ловеч – ни
казва – да продължи нормално работата си, разгледайте отново
приложените документи и вземете решение по тях. Ако е
необходимо, може да се влезе във връзка, изобщо дава ни указания
какво да направим, защото иначе ще оставим РИК – Ловеч без човек.
Аз се свързах по телефона и с председателката на РИК –
Ловеч. Жената ни пита какво да правят, защото те са поставени под
угрозата да работят без един член. Ние имаме две варианта. Единият
е да държим на първоначалните си указания. Другият е ние под
натиска от това колегите да не останат с човек по-малко
своевременно да предприемем мерки. Това, което тя ми каза обаче и
което не е записано никъде, е че този човек има 7 отсъствия от
заседания освен възмущението му от ЦИК. Тоест, в този период той
е отсъствал от 7 заседания, сега бил в чужбина. И тя ме попита при
това положение как да реагират и дали може, ако дадат предложение
в днешния ден, ако не можем да го освободим от длъжност от така
подадената по електронната поща молба, дали бихме могли да
направим това заради отсъствията му. Аз казах, че ако днес ни
изпратят, съответно Централната избирателна комисия ще реагира
без забавяне, за да не остава РИК – Ловеч с човек по-малко. Това е
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случаят. Не че това е най-важното нещо в момента, но трябва да
решим този казус. Единият вариант е да държим да изпълни
указанията ни и ако дойде от РИК – Ловеч това, че не е отсъствал от
7 заседания, ние на друго основание да го освободим. А
своевременно тя ми обеща, че ще се свърже с представителите на
местно ниво на коалиция Реформаторски блок, за да дадат коректно
предложение за човек, който да го замести. Имат човек, който е
готов да встъпи, по оперативна информация, която имам.
Моето мнение е, че ние не можем да се примирим с
неспазване на указанията, че това е начинът за подаване на оставка и
трябва да изчакаме втория вариант, иначе няма да го освободим и ще
останат с човек по-малко.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков. Колеги, имате ли противни становища?
Господин Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз доколкото разбирам от
доклада на колегата Ивков, има възможност самата районна
избирателна комисия да ни изпрати писмо, с което да установи, че
той не е присъствал без уважителни причини на тези 7 заседания.
Това ни дава основание да бъде освободен. И е хубаво направо и
едновременно с предложението да дойде, защото аз лично считам, че
в момента особено преди новия избор не може да остава районната
избирателна комисия без пълен състав. В тази връзка с оглед цялата
организация на работа в тези дни е хубаво това нещо да се случи
максимално най-бързо, за да можем ние да определим и да си встъпи
член на районната избирателна комисия на мястото на този, който не
се явява.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря и аз подкрепям
това. Считам, че трябва да се действа бързо, дори дето се казва в
рамките на днешния ден.
Заповядайте, господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Това, което каза колегата Андреев, се
припокрива с моето мнение. Аз считам същото, само че тъй като това
е едно бъдещо несигурно събитие – дали ще дойде писмото, аз си
позволих по телефона да укажа своевременно да констатират така
извършените нарушения от въпросния член, за да можем ние да го
освободим на друго основание, защото на това не можем докато не
видим подписа му. Така че аз съм абсолютно съгласен и в рамките на
деня ще чакаме дали ще дойде това от районната избирателна
комисия и ще го изложа пак на доклад. Нещо повече, аз я помолих
своевременно, ако може тя да се свърже с политическата сила, за да
имат готовност да дадат друг кандидат, за да направим директно
решение за назначаване.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков.
Колеги, продължаваме с точка шеста от дневния ред:
Искания за отваряне на запечатани помещения.
Господин Пенев, заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпило от
районната избирателна комисия в Ловеч писмо, с което ни
уведомяват, че са констатирали, че липсват списъците за една
конкретна секция. Снети са обяснения от членовете на СИК, които са
заявили, че списъците са поставени в торбите. И е направено искане
от районната избирателна комисия да разрешим отваряне на
запечатано помещение, за да се извадят списъците. Във вътрешната
мрежа в моя папка би трябвало да е качено писмо, което е в смисъла,
който колегата Сидерова вчера предложи, на 13 ноември да се
извадят списъците и да се предадат на членове на РИК.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имате
ли коментари?
Заповядайте, господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз доколкото разбрах от писмото,
което е получено и от констативния протокол, който е съставен, че
списъците обаче не са в помещението, а в торбата, нали така?
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да, така е. И писмото е в смисъл както
беше вчера предложението на колегата Сидерова да се състави
протокол за това.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Колеги, режим на

гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Румяна Сидерова, Таня Цанева),
против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към точка седем от дневния ред:
Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик господин
Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпил е сигнал с вх. №
ПВР-10-60 от 11.11.2016 г. Сигналът е адресиран до Централната
избирателна комисия с копие до районната избирателна комисия в
Плевен от упълномощен представител на инициативен комитет за
издигане на Румен Радев и Илияна Малинова Йотова, като се твърди,
че в село Рупци от продавачка от магазина на РПК гражданите са
притискани и заплашвани да гласуват в полза на кандидат на
балотажа. Счита се, че това е грубо нарушение на правата на човека.
Предлагам ви, колеги, доколкото е само с копие до ЦИК, да го
изпратим по компетентност на РИК да извършат незабавно проверка
и да предприемат съответните действия съобразно пълномощията си.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

коментари? Не виждам.

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,
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Колеги, препращаме по компетентност на РИК – Плевен.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Румяна Сидерова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Госпожа Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви частна жалба
от сдружение „Стопър” срещу определение, което ви докладвах по
административно дело 11 222 на ВАС от пет членен състав, което
определение се остави без разглеждане молбата им за отмяна на
влязло в сила решение на Върховния административен съд, с което
им се отказа без уважение жалбата им против наше решение, с което
одобрихме изборните книжа за националния референдум. Те
обжалваха част от тези книжа - №№ 39, 44, 45 и 46. Определението
подлежи на обжалване пред 7-членен състав и съответно те подават
частна жалба. Имаме срок от Върховния административен съд в 3дневен срок да вземем становище. Моля да ме упълномощите да
вземем становище с оглед на това, че определението на 5-членния
състав е правилно и законосъобразно по изложените съображения.
Жалбата е оставена без разглеждане понеже казват, понеже и нашето
становище беше такова, че съдебните актове на Върховния
административен съд, постановени по реда на чл. 58 от Изборния
кодекс не подлежат на извънредния способ за отмяна на влезли в
сила решения. Те искаха отмяна на влязло в сила решение. Тъй като
се позовавахме на разпоредбата на чл. 460 от Изборния кодекс, която
казва, че решенията за оспорване на изборните резултати не
подлежат на отмяна, съответно по аналогия и всички решения, които
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предхождат изборните решения. Тук казусът е интересен, защото те
в частната жалба казват, че това се отнася за националния
референдум и тук има специален закон и за обжалване не са съгласни
с чл. 460. Така че аз държа да напишем становище. Това е решение,
постановено по производството по чл. 58 от Изборния кодекс.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Колеги, режим на

гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Румяна Сидерова, Таня Цанева),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка осем от дневния ред:
Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, всички писма,
които пристигат във връзка с отваряне на запечатаните помещения
след края на изборния ден, се обобщават от администрацията
отделно, включително писма, които са свързани с техническите
екипи във връзка с организирането на изборите на 13 ноември.
Първо само да ви докладвам, че последната информация от
печатницата на БНБ по отношение на трите софийски РИК е, че и те
са получили своите бюлетини и в момента се транспортират.
Приключи по график предаването на бюлетините от двете
печатници, които печатат бюлетините за новия изборите за
президент и вицепрезидент на републиката. За сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-00-269 от 09.11.2016 г. от
печатницата на БНБ с приложени приемо-предавателни протоколи и
за

извършена

работа

съгласно

договора

за

възлагане

на

16
отпечатването на бюлетини за кмет на район „Младост”, както и
фактура.
Предлагам да възложим на главния счетоводител да извърши
формалната проверка и ако всичко е наред, да упълномощим
председателя и главния счетоводител за извършване на съответните
действия по плащането по фактурата.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,
Румяна Сидерова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ПВР-02.30 от 10.11.2016 г. от главния секретар на
Народното събрание, който ни уверява, че в периода след 12 часа на
12 ноември до предаването на изборните протоколи от районната
избирателна комисия може да се ползват служебните паркоместа на
Народното събрание. За сведение, отново имаме препоръка да
предприемем действия пред Столична община и съответните звена
на МВР, но ние това сме го направили както за изборите на 6-и, така
и за новия избор на 13-и.
Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-00-676 от 09.11.2016 г.
писмо от министъра на финансите с одобрен от министъра
въпросник за състоянието на системите за финансово управление и
контрол за 2016 г. Този въпросник трябва да се попълни, защото е
свързан с представянето на годишен доклад за състоянието на
системите за финансово управление и контрол в организациите от
публичния

сектор

за

2016

г.

Предоставено

е

на

главния

17
счетоводител, за да започне работа по попълването на въпросника и
да го представи на вниманието на Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Аз бих искала
да допълня. Спомняте си, че при предишния въпросник ние
създадохме работна група, комисия от администрацията със
съответния ръководител, които да извършат оценка на риска по
показатели, след което да изготвят полугодишни и годишни доклади,
а също така и тези служители преминаха през необходимото
обучение, за да могат да извършат това.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вчерашната папка беше
изготвено

едно

проектописмо

до

постоянния

секретар

на

Министерството на външните работи във връзка с изпратено наше
писмо от 5 ноември 2016 г. с искане за представяне на обосновка към
предложението за увеличаване на броя на бюлетините за секциите
извън страната. Считам, че не се налага. Ако и вие смятате така.
Във връзка с вх. № към ПВР-04-01-263 от 10.11.2016 г. по
електронната поща, трябва да се намира във вътрешната мрежа в
папка с вчерашна дата, господин Тасев ни уведомява, че във връзка с
организационно-техническата подготовка на втория тур на изборите,
осигуряването на изборите с книжа и материали за секциите извън
страната министерството заяви 300 броя бюлетини в повече или
общо 380 хиляди, така както ние възприемайки и въз основа на
собствен анализ на този въпрос и на състоянието на гласуването и
възникналите проблеми в деня на изборите, заявката ни съдържа
този увеличен брой. Знаете, че още на 8-и на обед те си получиха
бюлетините. Това увеличение е продиктувано от увеличаване на
броя на избирателните секции във Великобритания, исканията на
дипломатическите и консулските представителства, както и предвид
повишения интерес и очаквана избирателна активност на втория тур.
Аз считам, че това е достатъчна мотивировка от страна на Външно
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министерство по отношение на увеличението на броя на бюлетините
за секциите извън страната.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете, госпожо
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
организацията на изборите, вътре има публикувана и папка. Вътре в
папката се съдържа отделен файл със списък на сътрудниците за
новия избор на 13 ноември. Това е същият списък. Включително и
преди малко попитах колегата Айгюн Ахмедов дали има някаква
корекция в списъка, дали някой от сътрудниците не се е отказал или
нещо друго. Четиридесет и девет души по списък са били и на
изборите на 6 ноември. Знаете, въз основа на протоколното решение
на Централната избирателна комисия с одобрен предмет – проекти
на договор по предмет и размер на възнаграждението, те са сключени
и в момента ви предлагам първо да приемем с протоколно решение
работата

на

сътрудниците.

Да

приемем

работата

с

много

благодарност и да възложим на счетоводството изплащането на
възнагражденията по тези граждански договори.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вътре в папката се
намира и файл с примерен граждански договор за новия избор.
Знаете, че по предмет допълнителни функции се включват за новия
избор с оглед получаването на повторно въведените секционни
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протоколи, както и на протоколите на РИК в изчислителния пункт
към Централната избирателна комисия, тяхното подреждане,
сортиране, подготовка за архивиране и в тази връзка така е изготвен
проектът на граждански договор. Предложението на работна група
1.2. още от преди 6 ноември беше възнаграждението да е същото и на
новия избор независимо от новите функции, които ще бъдат
включени в гражданските договори.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари по
договора и по размера на възнагражденията? Не виждам.
Подлагам на гласуване да ги одобрим.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Румяна Сидерова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И последно, колеги, вътре в тази
папка се намира една фактура от хранителния комплекс. Госпожа
Силвия Грозданова е направила проверка въз основа на издадените
купони за периода 6-и до края на приемането на 8-и. Виждате
отделните редове, които дават и достатъчно информация, и общата
сума. Предлагам да одобрим разходите съгласно представената
фактура от хранителния комплекс и да упълномощим за всички
действия по изплащането председателя и главния счетоводител.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков, Йорданка
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Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Румяна
Сидерова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, свършихме с докладите на госпожа Солакова.
Връщаме се към точка трета с докладчик в залата, това е
госпожа Ганчева:
Доклад относно организацията на нов избор за президент
и вицепрезидент на републиката извън страната.
Упълномощавам за малко да води госпожа Мусорлиева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, днес на работна среща на
работната група ние обсъдихме всички предложения, които бяха
направени с оглед организацията по приемане и обработка на
документите чрез комуникационния пункт вчера на среща между
представители

на

„Информационно

Централната
обслужване”,

избирателна
също

на

комисия

другите

и

на

отговорни

институции, като идеята беше за втория тур да е ясно на всеки какво
прави. Аз съм се опитала във връзка с това, което приехме, да
обобщя като стъпки от 1 до 7.2. и е в папка с моите инициали във
вътрешна мрежа. Може би да се върнем към това малко по-късно
преди гласуването, колегите да се запознаят и след това да го
гласуваме.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имате ли мнения?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам, госпожо председател,
да се запознаят колегите и малко по-късно в заседанието да го
утвърдим с протоколно решение, за да сме наясно всички, че това е
редът, по който приемаме и обработваме документите.
Отделно в папка с моите инициали има въз основа на
сигналите за нередности, които ви докладвах и които приехме да
съобразим при указания за СИК-овете извън страната. Има написани
указания за СИК-овете извън страната, като предложенията в
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червено са тези, които направи колегата Грозева. Предлагам тях да
ги погледнете и да ги гласуваме, след което да ги изпратим като
писмо с молба да бъдат разпространени до секционните избирателни
комисии извън страната. Принципно няма пречка и да бъдат
оформени като съобщение на нашата страница, ако мислите, че е
удачно. Все пак, става въпрос за указания, затова може би чрез писмо
е по-добрият вариант.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, какво мислите за
публикуване на страницата ни преди да гласуваме?
Подлагам на гласуване предложеното от госпожа Ганчева.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Румяна Сидерова), против – няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз вчера ви докладвах за
съобразяване с указанията, които току-що приехме, но ще върна на
доклад предвид това, че става въпрос за нарушения в секционната
избирателна комисия в Барселона. Това е вх. № ПВР-22-611 от
07.11.2016 г., докладвано от мен вчера, като приехме всички сигнали
за нарушения да бъдат съобразени с указанията на СИК извън
страната, които току-що приехме. Сочи се, че е имало лице, което се
е разпореждало в СИК в Барселона. Връщам го на доклад, защото от
вчера имаме писмо от „Нова дума”, то е разпределено на мен, на
колегата Мусорлиева, на колегата Матева с вх. № ПВР-20-655 от
10.11.2016 г. на вниманието на пресцентъра на ЦИК. „Пиша ви от
българския вестник, излизащ в Испания…” Предлагам колегите да се
запознаят и предвид, че имаме съконтрагент във връзка с тези неща,
предлагам да предоставим цялата информация, те да подготвят

22
предмет на отговор до „Нова дума”, който ние да съгласуваме и
евентуално да гласуваме. Това е моето предложение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само да кажа, че в предишните два
избора, засега бях в болнични и не знам, но „Нова дума” е
изключително добър наш партньор. Те са публикували на цели
страници информационно-разяснителна кампания. Изключително
коректни са били към нас, така че просто да го имаме предвид.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм съгласна с колегата
Мусорлиева, не знаех тази информация, но тъй като става въпрос за
частно издание, доколкото разбирам, затова предлагам отговорът да
бъде прецизиран с оглед факти и обстоятелства от компетентните за
това лица, с които Централната избирателна комисия има договор, а
ние ще съгласуваме отговора и после ще го гласуваме. Аз ще
предоставя и сигнала, и методическите указания, които току-що
приехме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам коментари.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Румяна Сидерова), против –
няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, аз ще моля
малко по-късно да ме върнете пак в тази точка, като обаче само
отбелязвам, че днес на работното съвещание на работната група
уточнихме организацията с оглед присъствието на членове на
Централната избирателна комисия при обработката на документите
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във

временния

комуникационен

пункт

и

съм

помолила

администрацията, както се обединихме около идеята, по колко члена
в какви времеви граници. И е качен, така че моля колегите да се
запознаят.
Колеги, в папка в деловодството ще бъдат класирани всички
писма, които са дошли чрез временно комуникационния пункт за
започване, за приключване на изборния ден, така че колегите, които
искат, могат да се запознаят.
Докладвам ви с вх. № ПВР-04-01-308 от 10.11.2016 г. писмо
от отговорника на комуникационния пункт госпожа Карликова,
която ни е изпратила плик с необходимите материали за
функционирането на новия избор. Аз съм го възложила на
администрацията и не следва да се гласува.
Колеги, докладвам ви в тази точка към формула 3.1. от
9.11.2016 г., това е писмо, което е получено в рамките на ад хок
механизма. Предоставено е за бърз превод и е разпределено на
членовете на работната група. Обръщам внимание, че тук пише:
„Моля за вашето съдействие за своевременно изпращане на указания
с цел подготовка на българското участие в предстоящото заседание.”
Отчитайки

ангажираността

на

членовете

на

Централната

избирателна комисия във връзка с втория тур на изборите молят
всички останали адресати да проявят активно съдействие за
изразяване на позиция. Докладвам го за сведение към момента.
И последно, докладвам с вх. № ПВР-04-01-312 препратена от
Министерството на външните работи грама от Лос Анжелис като ни
информират, че на 10.11 в Генералното консулство са получени
изборните книжа за секции 190 и 198, като след проверка на
съдържанието се е установила липса на черновата на протокола на
СИК за секция 190. Предвид кратките срокове предлагат да
направим копие на беловата на протокола за установяване на
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резултатите от гласуването, което да се използва като чернова. То е
разпределено на мен и на колегата Сидерова. Молят за указания.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз считам, че няма пречка да им
разрешим, тъй като не им е изпратена чернова да копират беловата
на обикновена хартия и да напишат „чернова” по диагонал и да си
работят върху черновата.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Аз

считам,

че

това

е

от

компетентността на Министерството на външните работи, защото
става въпрос за изборни книжа и материали.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова, Румяна Сидерова), против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме с точка осма: Доклади по писма.
Втори докладчик е господин Сюлейман.
МЕТИН

СЮЛЕЙМАН:

Благодаря.

Уважаеми

колеги,

докладвам ви получено по електронната поща писмо от Теодора
Трифонова. Входящият номер е ПВР-22-620 от 07.11.2016 г. С това
писмо тя ни пита какво ще се случи, ако повече от 50 % от
избирателите на балотажа за президент на Република България
отговорят с „не подкрепям никого”, за което предварително ни
благодари. В конкретния случай аз предлагам да отговорим като се
позовем на чл. 93, ал. 4 от Конституцията, че в конкретния случай за
избран се смята кандидат, получил най-много от действителните
гласове.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова),
против – няма.
Предложението се приема.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам за
сведение с вх. № ПВР-22-587 от 05.11.2016 г. Припомням, че от
същия господин Стефан Здравков ние бяхме получили писмо, което
оставихме за сведение. Писмото беше прието от Централната
избирателна комисия за сведение като сигнал за нарушение на
Изборния кодекс по отношение на кмета на община Мездра господин
Цъков, който, поне както се твърди в писмото, е извел ученици и
деца от детската градина да посрещнат генерал Радев на изборно
мероприятие. Във връзка с отговора, който не е получил, на
следващия ден той ни пише за това, че не е получил отговор и иска
да попита дали има право като гражданин по Закона за достъп до
обществената информация да поиска от Общинския съвет на БСП –
Мездра, да получи информация колко пари са заделени за листовка
на господин Цъков, кмета на общината. Явно по време на
предизборната кампания и кметът е имал свои листовки и
агитационни материали, които са раздавани.
Уважаеми колеги, аз предлагам и този сигнал да го оставим за
сведение и да не отговаряме на господин Здравков.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Не виждам, колеги.
Госпожа Ганчева е следващ докладчик.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви писмо с вх. № ЕП-031 от 08.11.2016 г. Пристигнала е преписка, която е изцяло предадена
за превод, сега само за сведение.
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Докладвам също така отново към същия номер от 07.11.2016
г. преписката, която отново е на английски език и е предадена за
превод. Тя е разпределена на мен и на госпожа Матева. Като дойде
ще ви го докладвам отново.
Докладвам ви към вх. № ЦИК-07-88 от 10.11.2016 г. доклад от
провелата се среща за електронното гласуване. Ще го върна на
доклад след превода, сега за сведение.
И, колеги, на 30.10.2016 г. ви бях докладвала за сведение
грама от посолството на Република България в Кишинев, съдържаща
копие от нота на Министерството на външните работи за
наблюдатели в Народното събрание на 20 ноември. Връщам ви го на
доклад и предлагам да бъде за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други
становища? Не виждам, остава за сведение.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ПВР-04-03-51 от днешна дата, пристигнало по имейла
от директора на ГД „ГРАО” господин Иван Гетов относно
избирателите, включени в избирателните списъци за президент и
вицепрезидент на републиката при произвеждане на новия избор. В
избирателните

списъци

в

страната

са

включени

6 833 080

избиратели. Има още 26, които са в списъците извън страната и 26
284 са с удостоверения за гласуване на друго място.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, цифрата, която
посочи госпожа Сидерова, е за включените в списъците за страната.
Към тях трябва да се прибавят лицата, които са заличени от тези
списъци, защото са заявили, че ще гласуват извън страната, а именно
26 284, както и заличените лица с издадени удостоверения за
гласуване на друго място, както правилно посочи госпожа Сидерова
– 26.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви писмо по имейла с вх.
№ ПВП-22-678 от 10.11.2016 г. питане от гражданина Мартин
Касечиан защо не е допуснат и на кое правно основание заедно с
домашния си любимец куче да гласува в 33 секция, район „Слатина”,
а е изведен и охраната му е казала да напусне и двора на училището.
Отговорът е в моята папка. Редът за училищните сгради се определя
с правилник и със заповеди на директорите на училищата. Имаше
наредба

на

Столична

община,

която

изрично

забраняваше

присъствието на кучета на обществени места, но тъй като
Върховният административен съд я отмени през 2012 г. в момента
този ред се урежда с правилниците на училищата и заповедите на
директорите. Кучето водач по време на изборите се замества с
придружител.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова), против – 1 (Таня
Цанева).
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-15-313 от 10.11.2016 г. е постъпило
писмо по електронната поща от 23 РИК, с което ни уведомяват, че на
изборите на 6 ноември в ПСИК в район „Триадица” и „Красно село”
не са успели да посетят абсолютно всички адреси, поради което ни
отправят искане изборният ден на ПСИК-овете в район „Триадица”
и „Красно село” да започне от 6 часа и да продължи до 21 часа.
Предлагам ви на основание чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс да
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разрешим на 23 РИК подвижните секционни избирателни комисии в
Триадица и Красно село да започнат от 6 часа и да продължат
изборния ден до 21 часа.
И във връзка с искането, което ни беше отправено на
06.11.2016 г. от 25 и 24 РИК за техните секционни избирателни
комисии ви предлагам с протоколно разрешение да им разрешим и
на тях и да ги уведомим по електронната поща.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Колеги,

коментари? Заповядайте за коментар.
МАРТИН РАЙКОВ: Аз се чудя дали не може на всички
ПСИК да разрешим да започнат по-рано, защото и от други места се
обаждат и казват, че не са успели в изборния ден да обиколят всички
адреси.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

по

това

предложение? Няма коментари.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа
Грозева. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-05-2 от
10.11.2016 г. ни е изпратено от областния управител на София
заповед № РД-15-209 от 10.11.2016 г. относно утвърждаване на
маршрутите на придвижване на пилотните автомобили и извозването
на изборните книжа и материали от секционните избирателни
комисии на 23, 24 и 25 РИК. Заповедта е качена във вътрешната
мрежа на 10.11.2016 г. Тя включва и транспортирането на изборните
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книжа и от частичните местни избори до общинската избирателна
комисия. Докладвам ви го за сведение.
С вх. № ПВР-23-140 от 10.11.2016 г. господин Харитон
Харитонов ни пита може ли да се гласува със счупена лична карта.
„Питам ви като председател на СИК”. Предлагам да му отговорим,
че не може.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман), против – няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. № ПВР-04-01-315 от
11.11.2016 г. от Министерството на външните работи пристигна
писмо с нови замени, които в момента се обработват и към края на
заседанието ще докладвам решението, което да приемем.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Давам думата на господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, към вчерашна дата в папка с
моите инициали ще откриете едно писмо от господин Гетов по
подобие на това, което госпожа Сидерова чете, но то е малко по-рано
и касае първия тур. То е по наше питане за броя на българските
граждани, които са имали право да гласуват, касае и националния
референдум,

и

изборите

за

президент

и

вицепрезидент

на

републиката на първия тур. Самото писмо е в ПДФ формат като
отговор. В тази връзка съм подготвил отговор до „Информационно
обслужване”, тъй като това бяха техни два въпроса, дори сме
позакъснели малко. Аз по телефона се свързах с тях, за да дам
мнение по този въпрос, тъй като резултатите вече се отпечатват. Ще
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припомня въпросите: Какво да се разбира под половината
избиратели по т. 2 от Методиката за определяне на резултатите от
гласуването за президент и вицепрезидент на републиката и какво
като проект да се разбира 20 на сто от гражданите с избирателни
права по т. 7 от Методиката за определянето на резултатите от
гласуването за националния референдум. В писмото обяснявам
подробно, че сме направили запитване до ГД „ГРАО” и че сме
получили отговор. По първия въпрос конкретно даваме това, което
сме получили от ГД „ГРАО”, че общият брой на българските
граждани, които са включени в избирателните списъци при
гласуване за президент и вицепрезидент на републиката, включват
всички български граждани, навършили 18 години към изборния ден,
общо 6 милиона и еди-колко си, като в тях не са включени тези,
които са поставени под запрещение и тези, които изтърпяват
наказание лишаване от свобода. Също така са изключени подадените
от Министерството на външните работи български граждани, подали
заявление, че ще гласуват в чужбина и 26-те лица, за които е
издадено удостоверение за гласуване на друго място. Общият им
брой прави 6 860 588. Половината избиратели в случая са 3 430 294.
Аналогично даваме и за втория въпрос, това е за българските
граждани с избирателни права за гласуване в националния
референдум.

Там

са включени

всички

български

граждани,

навършили 18 години, като от списъците обаче са изключени освен
лицата, които изтърпяват наказание лишаване от свобода и под
запрещение, също така са изключени тези 26 хиляди, които ще
гласуват в чужбина, но са включени и допълнителни 1991 лица,
които нямат постоянен адрес на територията на страната към
08.08.2016 г. Следователно базата за изчисляване на 20 % от
гражданите с избирателни права за националния референдум е
6 858 598 лица. Предлагам това писмо като го гласуваме да го
изпратим незабавно на „Информационно обслужване”.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги? Няма
коментари.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румяна Сидерова), против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Баханов, по точка четвърта.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-270 от
11.11.2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
заявление за регистрация на застъпници за кандидатска листа в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13
ноември от партия ГЕРБ с председател Бойко Борисов чрез
пълномощника Цветомир Паунов. Заявлението е подписано от
председателя на партия Бойко Борисов. Става въпрос за регистрация
на 1 застъпник. Има декларация по чл. 3, ал. 3, чл. 118, ал. 3, чл. 120,
ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс. Приложено
е и пълномощно в оригинал, с което представляващия партията е
упълномощил Цветомир Паунов да представлява партията пред
Централната избирателна комисия. От направената предварителна
проверка е установено, че лицето отговаря на условията за
застъпник. Предлагам във връзка с доклада ми да вземем решение, с
което да регистрираме за застъпник в избирателни секции извън
страната на кандидатската листа на партия ГЕРБ в новия изборите за
президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
посоченото лице с посоченото ЕГН и на застъпника да бъде издадено
удостоверение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, господин
Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Само искам да знам дали докладчикът е
съобразил, защото не си спомням, за наблюдатели беше 3 дни преди
избора, за застъпници дали беше по-кратък срокът. И ако
заявлението не е подадено в срок, да си оформя мнението при
гласуването. В смисъл дали е в унисон с нашето решение за
регистрация на застъпници.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Само

за

наблюдатели

беше

препоръчителен този срок, който определихме, тъй като имаше до
последния ден така или иначе. Тоест, за представители на партии
беше това препоръчително. Ако ме подсети колегата, тъй като мисля,
че той докладва решението за наблюдатели, не съм го проверил, мога
да го проверя.
ИВАЙЛО

ИВКОВ:

За

наблюдатели

срокът

не

е

препоръчителен, а за представителите не се регистрират и мисля, че
докладчикът ни докладва с един ден. Но за застъпници и аз не си
спомням, затова и попитах. Не съм сигурен.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, госпожо
Солакова, давам ви думата.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз ще гласувам „за”
предложеното проекторешение, защото по закон до деня преди
изборите могат да бъдат подадени заявления за регистрация,
включително и за пълномощниците да бъде представен списъкът за
публикуване. Имаме двама кандидати, вицепрезидентите се избират
със съответните кандидати за президент. Срокът, който ние сме
посочили, за мен той е инструктивен и препоръчителен и е само за да
може да си осигурим време и възможност за проверка на подадените
имена. В случая става дума за нов избор, в който участват две
кандидатски листи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, други
коментари? Заповядайте, господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не мога да се съглася с колегата
Солакова, че срокът е инструктивен за наблюдатели и застъпници.
Този

срок

беше

обжалван

и

с

решение

на

Върховния

административен съд беше прието, че това е организационна работа
на ЦИК и ако приемем сега, че той е инструктивен, това е принципен
въпрос и вървим срещу собствените си решения. Така че аз не мога
да приема тази теза. Отделен е въпросът, че тук може да е и в срок,
защото за застъпници не си спомням дали беше 3-дневен. Но за
наблюдатели съм абсолютно убеден, че срокът не е инструктивен, а
приехме, че се подават до 3 дена преди изборния ден. Вече въпрос на
тълкуване на всеки е, аз не съм съгласен с това и не споделям това
мнение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на мен не ми е
известно решението по отношение на застъпниците да е обжалвано.
Решението на ЦИК посочва срок, който, да, е организационен, но той
не може да дерогира срок, посочен в закона, поради което отново
казвам, считам, че следва да регистрираме подадените застъпници
съгласно заявлението.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Както и в хронограмата в т. 121 сме
предвидили, че ЦИК регистрира застъпници на кандидатски листи за
секции извън страната до изборния ден. Тоест, ние сме в срок.
ПРЕДС.

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

други?

Заповядайте за реплика.
ИВАЙЛО ИВКОВ: ЦИК регистрира до изборния ден, но
имаме правила до кога се подават заявленията, което са две различни
неща.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Накратко само ще повторя колегата
Солакова. За съжаление аз тогава гласувах „против”, именно защото
не може с указания да дерогираме с наше решение сроковете в
закона. Сроковете за регистрация на наблюдатели и застъпници и за
подаване на списъците на пълномощниците са до изборния ден.
Нашите срокове ние ги сложихме, за да дисциплинираме хората, за
да не предлагат в 6 часа вечерта преди изборния ден такива лица и да
затрудняват работата на районните и секционните избирателни
комисии.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Ивков за реплика.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Отново подчертавам, че това кой как е
гласувал няма никакво значение, след като сме приели принципно
решение и сме указали там докога могат да се подават заявленията.
Това решение беше обжалвано в тази му част и Върховният
административен съд установи със свое решение, че това е вътрешно
организационна работа на Централната избирателна комисия, че тя
трябва да регистрира до изборния ден, но докога ще приема
заявленията е изцяло в нейната дискреция да прецени, поради което
аз съм против сега да се вкарват и наблюдателите. Може би не му е
мястото на този спор в тази точка точно, защото аз не си спомням за
застъпници, но това, че някой е гласувал „против” и не споделя
решението на Централната избирателна комисия не значи, че то не е
в сила и не трябва да го прилагаме.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Във връзка с разразилия се спор само
искам да обърна внимание на наше Решение № 3593-ПВР от
15.09.2016 г., че по реда на т. 5 се регистрират първоначално
застъпниците и е записана дата 3 ноември. Съгласно т. 30 от същото
решение при произвеждане на нов изборите за президент и
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вицепрезидент на републиката регистрираните за първия тур
застъпници запазват статута си, а между двата избора партиите,
коалициите и инициативните комитети, участващи в новия избор,
могат да регистрират нови застъпници при спазване изискванията на
Изборния кодекс от същото решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, Вие просто
прочетохте едно наше решение.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Общо взето това, което исках да
кажа, се каза от колегата Баханов. По т. 30 ние даваме възможност и
колегата Сидерова, понеже влязох по-късно, се изказа колеги.
Сигурно и аз съм гласувала „за”, без да обърна внимание на датата 3и по отношение на първия тур, но считам, че с наше решение не
можем

да

дерогираме

законови

разпоредби.

Още

повече

конкретният случай е несъотносим към дата 3-и, тъй като става
въпрос за нов избор и ние с наше решение сме дали възможност да се
регистрират застъпници. Припомням, че на доклад на колегата
Сюлейман по аналогичен случай, с оглед на това, че ние задаваме с
нашите

решения

инструктивни

срокове,

беше

жалба

за

представители, затова че Централната избирателна комисия не е
допуснала представители, т.е. не ги е качила на съответния регистър.
И ние дадохме указания да бъдат допуснати тези представители.
Това е за РИК – Варна. Случаят, колеги, е абсолютно аналогичен,
така че аз предлагам да преминем към режим на гласуване.
Категорична съм, че следва да дадем възможност съответната
политическа сила да регистрира застъпник.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само да допълня. Репликата ми беше
към колегата Баханов, но без значение може да се отнесе и към
колегата Ганчева. Уважаеми колеги, дори при липса на подадено
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заявление до 3 ноември за участие в изборите на 6, при липса на
заявление считам, че за новия избор съответната партия, коалиция
или инициативен комитет, които участват с кандидатска листа в
новия избор, може да регистрира застъпници. Участието на
категориите лица застъпници, пълномощници, няма да ги включвам
в една обща категория с наблюдатели, създават една сигурност и
доверие в изборния процес. Тяхното присъствие в помещенията,
техните наблюдения върху това как протича изборния ден са една
допълнителна гаранция, че изборният кодекс не се нарушава. Аз
лично поддържам тази теза, че дори заявление да не е подадено до 3
ноември, сега партията или коалицията, ако участва с кандидатска
листа в новия избор, може да регистрира застъпници.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за дуплика,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Дупликата

ми

е

дотолкова,

доколкото може би аз не го изказах, но мнението ми съвпада тук. И
още повече ако ние приемем решение, с което да не допуснем
регистрирането на застъпниците, ние наистина ще ограничим
гаранциите за сигурност и стабилност при произвеждането на новия
избор.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, можем ли да
преминем към режим на гласуване, чуха се тезите?
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – 1 (Ивайло Ивков).
Това е Решение № 3998-ПВР.
Давам 30-минутна почивка.
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(След почивката.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата сме 21
членове на Централната избирателна комисия, имаме необходимия
кворум, продължаваме днешното заседание.
Колеги, предстои ни да вземем решенията по т. 1 и т. 2 от
дневния ред.
Точка едно от дневния ред:
Доклад

относно

несъответствията

за

националния

референдум.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, както знаете групата, която
следваше да извърши анализ на несъответствията, констатирани при
повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните
избирателни комисии, произвели националния референдум, извърши
анализ на несъответствията, като ви предлагаме проект на решение,
което е в папката на колегата Христов. В този проект на решение, с
който ви предлагаме да одобрим анализа на тези несъответствия,
както и окончателните числови данни от гласуването, сме описали
основните групи несъответствия, които констатира работната група
по анализа, като подробно е разписано на какво според работната
група, съответно на Централната избирателна комисия, се дължат те.
В т. 1 сме посочили в колко от протоколите са констатирани
очевидни фактически грешки, които работната група и Централната
избирателна комисия са отстранили. В останалите части са
разписани видовете несъответствия и резултатите от извършената
проверка.
Предлагаме ви и по групи несъответствия, които са 4. Към
всяка група несъответствия има приложение с описание на
секционните избирателни комисии и районите, в които са, в които са
констатирани тези несъответствия, съответно тези приложения да
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бъдат като приложение към решението под № 1, 2, 3 и 4, а самият
анализ на несъответствията да бъде приложение № 5 към решението.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, имате
ли коментари? Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 3999-НР.
И на базата на току-що приетото решение ви предлагам
проект на решение, с който да обявим резултатите от гласуването на
националния референдум на 6 ноември 2016 г. Намира се в моята
папка, колеги.
Ще съобщя само основните данни от това решение, а именно
на въпрос подкрепяте ли народните представители да се избират с
мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два
тура с „да” са отговорили 2 509 864 гласоподаватели, с „не” са
отговорили 560 024 гласоподаватели.
На

втория

въпрос:

подкрепяте

ли

въвеждането

на

задължително гласуване на изборите и референдумите със „за” са
отговорили 2 158 929 гласоподаватели, а с „не” са отговорили
905 691 гласоподаватели.
На третия въпрос: подкрепяте ли годишната държавна
субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и
коалициите, да бъде 1 лв. за един получен действителен глас на
последните парламентарни избори с отговор „да” са отговорили
2 516 791 гласоподаватели, с отговор „не” – 523 759 гласоподаватели.
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Уважаеми колеги, броят на гражданите с избирателни права е
6 858 572 по данни, получени от ГД „ГРАО” към МРРБ. Броят на
участвалите в гласуването в националния референдум според броя на
намерените в кутията за гласуване пликове, колеги, най-голямото
число, което ние винаги сме приемали измежду числата брой на
гласувалите

според

подписите

в

избирателните

списъци

и

допълнителната страница и други цифри, винаги така сме приемали,
защото така иска законът, този брой е 3 488 558 гласоподаватели. И,
колеги, той е по-малък от броя на участвалите в последните избори
за народни представители на 5 октомври 2014 г. избиратели, който е
4 500 585 избиратели.
Колеги, поради тази причина ние сме в хипотезата на чл. 23,
ал. 3 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт
и местното самоуправление. От друга страна обаче, колеги, важно е
да се подчертае, че броят на участвалите в гласуването в
националния референдум граждани е 3 488 558 гласоподаватели,
което е 50,86 на сто от гражданите с избирателни права. Можем да
кажем, че имаше една голяма активност на участието в този
референдум. Суверенът изрази своята воля по начин, така че да
задължи

Народното

събрание

да

разгледа

поставените

на

референдума въпроси.
Колеги, моля за вашите коментари и бележки по така
предложения ви проект на решение. Няма такива.
Режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
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Колеги, това е Решение № 4000-НР.
С това, колеги, давам почивка, за да можем да слезем на
пресконференцията за обявяване на резултатите.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги! В залата
сме 16 членове на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум. Продължаваме днешното заседание.
8. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
Господин Ивков, госпожа Солакова и госпожа Ганчева имат
доклади.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, с госпожа
Цанева ви молим да одобрим програма за посещението на
наблюдателите от Централната избирателна комисия на Босна и
Херцеговина, които пристигат утре вечерта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Запознаваме се в
момента с програмата.
Колеги, имате ли коментари?
Колеги, режим на гласуване на програмата.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Приема се.
Давам думата на госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз имам две кратички писма.
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Във връзка с изпратено от нас писмо до община Царево и до
община Кайнарджа, се налага да направим едни уточнения относно
искане от наша страна за заличаване имената на лица по списък,
които са включени от ръководителите на дипломатически и
консулски представители извън страната в секции за гласуване въз
основа на подадени от тях заявления.
И двете писма са публикувани във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
коментари? – Не виждам.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Прие се това предложение.
Господин Ивков, след това госпожа Ганчева.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх. № ПВР-15-321 от
11.11.2016 г. – току-що дошло, преди половин час. Районната
избирателна комисия в Ловеч ни уведомява, че са взели свое
решение № 315 от 11 ноември 2016 г., с което установяват, че
Младен Близнаков като член на РИК не е участвал в седем заседания
на РИК – Ловеч, и ни правят предложение за прекратяване
пълномощията на този член. Това е свързан доклад с доклада ми
преди в самостоятелна точка.
При това положение аз мисля да не се връщаме на тази точка.
Ще подготвя проекта своевременно. Предполагам, че утре ще имаме
заседание, за да му прекратим пълномощията. Дотогава обаче ще се
свържа и ако едновременно дойде ново предложение, да имаме
готовност, тъй като не е дошло досега, за да направим замяната на
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този член на РИК, за да може да работят в пълен състав на изборния
ден и след него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете,
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № МИ-06-943 – докладвам за
сведение писмо от кмета на район „Южен“ – протокол за отваряне
на помещение ни е приложил.
И вх. № ПВР-06-137 от 11.11.2016 г. – за сведение, от кмета
на Лесичево. Прилага ни заповед № 259 и протокол за отваряне на
помещение, оставяне за съхранение и затваряне на помещението и
т.н.
И последно, вх. № ПВР-22-434 от 17.10.2016 г. Това е въпрос
на гражданка. Ние с нея си пишем. Тя ни беше попитала
първоначално и й изпратихме отговор дали е възможно да гласува в
Норуолк – Кънектикът, въпреки че се е заявила за Ню Хевън. Но
поради малкия брой не се е създала секция. Явно е гласувала там и
сега ни пита: „Тъй като вече съм си в България, искам да знам дали
бих могла да гласувам тук за балотажа в неделя – 13 ноември
2016 г.“
Доколкото въпросът предполага сравнително бърз отговор,
бих изпратил отговора, ако го одобрите: че при условията на чл. 27,
ал. 3 от Изборния кодекс, доколкото си спомням, може да заяви да
бъде вписана до изборния ден, или да се яви и да бъде довписана в
изборния ден в съответната секция по постоянния й адрес.
Моля този отговор да се гласува без да го виждате. В този
смисъл с две изречения ще изпратя отговор след като приключи
заседанието. Ще го изготвя, че може да бъде вписана до изборния
ден по нейна молба, или да бъде довписана в изборния ден в
секцията си по постоянен адрес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков,
имаме такова протоколно решение. Мисля, че никой не възразява
срещу такъв отговор. Благодаря.
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Преди да дам думата на госпожа Ганчева, колеги, това е
обемът от материали, които пристигнаха за времето през което
бяхме долу на пресконференцията и които ще трябва да разглеждаме
утре.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, както докладвах по-рано в
заседанието, с оглед днешната работна среща на работната група и с
оглед проведената вчера среща между отговорните институции и
Централната избирателна комисия във връзка с произвеждането на
изборите извън страната, съм се опитала да обобщя тези
предложения, които не са мои, а са тези, които, доколкото разбрах,
се възприеха днес на работната среща. Така че, колеги, аз ви ги
докладвах за запознаване. Моля отново да ги погледнете, за да
можем да ги приемем.
И ще предложа да бъдат залепени както в пункта, където ще
се обработват документите, а така може би и да ги сведем до
знанието и на колегите от другите институции, които функционират
и работят наравно с членовете на Централната избирателна комисия
при приемането и обработването на документите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да
погледнете. Имате ли коментари, забележки? (Реплики.)
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в така изписаните няма
разпечатан протоколът два пъти. Доколкото разбрах, тази идея не се
възприе. Затова го предлагам така – не съм обобщила
разпечатването на два броя протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, докато
разглеждате, моля все пак да вземем протоколно решение затова три
места на „Информационно обслужване“ АД да бъдат качени горе с
цел по-бърза обработка на документите.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
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Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против –
няма.
Предложението се приема.
И колеги, сега по текста, който считам, че вече сте могли да
погледнете. Той беше и днес обсъждан.
Имате ли допълнения, корекции? – Изчаквам. (Реплики,
уточнения.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам в т. 7.1. да добавим едно
изречение относно забележката, която вписват членовете на СИК. Тя
трябва да е кратка и ясна, с конкретни указания в коя част на
протокола или избирателния списък трябва да се извършат
корекциите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по това
предложение? – Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приемам забележката. Касае само
протоколите, затова приемам да е кратка, ясна и разбираема, с оглед
да не бавим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване ведно с допълнението.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще имам грижата да
разпространя това, както във Временния комуникационен пункт,
така и на колегите от „Информационно обслужване“ АД. И ще бъде
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поставено за сведение в самата зала, където работят членовете на
ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, въпреки че не знам дали е
достигнало до председателя на комисията, но преди малко имах
възможност да си отворя личния имейл. С изненада установих, че на
Спам имам имейл от петя.пенелова….бг, което писмо е изпратено
както до личния ми имейл, така и до служебния. И аз го препратих
на официалния имейл на Централната избирателна комисия.
В него, колеги, ще ви прочета:
„Уважаема госпожо Ганчева, във връзка с проведеното на 10
ноември 2016 г. съвместно заседание на ДАНС с всички
организации във връзка с някои аспекти с провеждането на балотажа
за провеждане на избори в чужбина, ви информирам за следното:
След направена проверка в електронната поща на МВнР
(работна група „Избори“ Василий Такев – МФА.бг), не е намерено
електронно писмо по този повод. Днес в 9,30 ч. служба
„Регистратура“ на МВнР е получила писмо от ЦИК от 9.11.2016 г.
по горния въпрос.
С уважение: Василий Такев – председател на на Работната
група за организиране и произвеждане на изборите в чужбина.“
Колеги, докладвам ви го за сведение и в продължение на
доклада си ви информирам, че видно от разпечатката за изпращане
на писмото, с което поканихме Министерството на външните
работи, заедно с Държавната агенция „Национална сигурност“ и
„Информационно обслужване“ АД, писмото е изпратено в 16,45 ч.
на 9 ноември 2016 г., а след това мисля, че в 10,26 ч. е изпратено и
на Работна група „Избори“, на 10.11.2016 г.
Това за сведение ви го докладвам, колеги.
И връщам на доклад писмото, което вчера приехме за
сведение и запознаване от кординатора на Временните обществени
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съвети на България в чужбина, като своевременно докладвах, че
днес проведох разговор с дама, която ми се представи като редовен
наш зрител от Швейцария, от Цюрих. Тя каза, че е от тази мрежа на
доброволците. Постави ми въпрос във връзка с изборна наша книга.
Отговорих й.
Изрази, че доброволците са с нагласа да сътрудничат на ЦИК.
Аз също казах, че ние сме добронамерени и полагаме всички усилия
за по-добра организация.
Колеги, предполагам, че сте се запознали с това писмо. Ние
днес на работната среща го обсъдихме. Има много добри идеи, които
обаче с оглед краткото време в работната група преценихме, че няма
как да бъдат осъществени за предстоящия нов избор. Предлагаме те
да бъдат взети под внимание в анализа, който следва да изготвим по
т. 47 от Изборния кодекс. И също така да разработим това по-отрано
за едни следващи избори, като сега обаче предлагаме да изготвим и
писмо, с което да уведомим Временните обществени съвети на
България в чужбина, като предлагаме приетите с протоколно
решение указания до СИК извън страната, да ги изпратим с молба за
разпространение с оглед по-нормалното протичане на изборния
процес на новия избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Приема се.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, както обсъдихме днес
работно, моля да гласуваме съобщение до секционните избирателни
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комисии извън страната, което да обективира кратки и ясни
указания във връзка с попълването на протоколите за отчитане на
резултатите. Колегата Цачев го е подготвил, като може би да
обмислим и идеята във варианта в самия изборен ден да ги
разпространим и чрез Комуникационния пункт, освен чрез
съобщението. (Реплики, уточнения.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ние
имаме принципното съгласие. Има принципно съгласие в ЦИК. И
когато разгледаме текста, ще го одобрим.
Има ли други доклади, колеги? – Не виждам.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия. С оглед пристигналите преписки, които ви
показах като обем и отидоха в кабинета ми, утре свиквам
заседанието на Централната избирателна комисия в 14,00 ч.
Следващото заседание е утре, 12 ноември 2016 г., събота, от
14,00 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 17,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
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