ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 54
На 28 май 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно анализа на несъответствията и приемане на
решение.
Докладва: Ерхан Чаушев
2. Доклад относно процеса по приемане на протоколите от
РИК.
Докладва: Севинч Солакова
3. Доклад относно машинно гласуване.
Докладва: Ерхан Чаушев
4. Доклад относно разяснителна кампания.
Докладва: Кристина Стефанова
5. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева.
Заседанието бе открито в 15,00 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги!
Започва днешното наше заседание. Досега всички колеги два дни
приемат книжа. Колко РИК-а още не са пристигнали?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само още един.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, на финала сме.
Представен ви е проект за дневен ред в пет точки.
Имате думата по дневния ред, колеги. Други желаещи да се
включат?
Ако няма други желаещи, колеги, моля процедура по
гласуване на дневния ред.
За протокола: днес от залата отсъстват госпожа Солакова,
която е в сградата и ще дойде всеки момент; господин Андреев –
има включване по медиите; господин Баханов, господин Димитров.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – няма.
Дневният ред е приет
Заповядайте за доклад.
3. Доклад относно машинно гласуване.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в моята папка има два текста. Единият е с вх. № ЕП-00-277 от 28 май
2019 г. – информация от „Информационно обслужване“ АД във
връзка с процеса на приемане и предаване на изборни книжа и
материали в РИК, от РИК в Централната избирателна комисия.
Моля да се запознаете с него.
И съответно един текст до „Сиела Норма“ АД, свързан
именно с предаването и приемането на изборни книжа и материали
във връзка с машинното гласуване и установяване на наличности и
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проверка на състоянието на охраняемия склад, където се съхраняват
машините за гласуване. Поради което предлагам Централната
избирателна комисия да определи упълномощени представители на
ЦИК във връзка с това предложено писмо до „Сиела Норма“ АД за
организация и предоставяне на необходимото съдействие.
Единия представител поемам и единия представител на ЦИК
се самопредлагам да съм аз. Други колеги, ако изявят сега желание,
могат да се включат. Аз предлагам един член на комисията по
машинно гласуване, и един извън комисията.
В този случай, господин Войнов, приемате ли Вие да сте
единият член?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Някой друг? Виждам и госпожа
Бойкинова изявява желание. Така че предлагам комисията да
определим с протоколно решение – комисията от страна на
упълномощените представители на Централната избирателна
комисия, да извършат съответните констатации и проверки в
охранявания склад. И го предлагам за гласуване. Първо комисията, а
после писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, колеги, да
вземем протоколно решение за комисията с членове: господин
Чаушев, госпожа Бойкинова и господин Войнов.
Други желаещи има ли? – Достатъчни са.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 1 (Севинч Солакова).
Предложението се приема.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И сега предлагам съответно да приемем
текста на това писмо и съответно обхвата описан в него, да дадем
нашите упълномощени представители да действат съобразно
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описаното в това писмо, за което след подписването на съответните
констативни и други протоколи с упълномощените представители на
„Сиела Норма“ АД, съответно ще ви бъдат докладвани въпросните
констатации за предприемане на последващи действия.
В такъв случай моля да приемете текста на писмото и да се
организира съответното съдействие както на „Сиела Норма“ АД, а и
на органите във връзка с охраната на въпросния склад и
транспортиране на представителите на Централната избирателна
комисия от склада до ЦИК със съдействието на МВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако нямате
бележки към проекта за писмо, моля процедура по гласуване на
писмо до „Сиела Норма“ АД.
Процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 1
(Севинч Солакова).
Предложението се приема.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам съответно да се изготви писмо
до Министерството на вътрешните работи във връзка с вече
предприетите действия от страна на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля процедура
по гласуване да изпратим писмо до Националната полиция с молба
да осигурят охрана при транспортирането на устройствата от
„Сиела“ до ЦИК.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
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Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева), против – 1 (Севинч Солакова).
Предложението се приема.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля за съдействие за изписване на това
писмо до МВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ще имам грижата,
добре.
И господин Чаушев отново има думата. Заповядайте.
Комисията е в пълен състав.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нямам за какво да говоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имам предвид точката
във връзка с новото дошло писмо, което Ви разпределих от
„Информационно обслужване“ АД. То е качено във Вашата поща и
трябва всички да го видим.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз го докладвах. И това писмо, както
виждате, ще бъде приложение към другото писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, още едно
писмо е качено в пощата с вх. № ЕП-00-278 от 28.05.2019 г. Моля да
се запознаем. (Реплики, уточнения.)
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, по това писмо предлагам това да
бъде приложение към текста на писмото към „Сиела Норма“ АД.
(Реплики.)
Не съм се запознал с това. Не мога и това сега да гледам.
(Реплики.)
Добре, предлагам това писмо да го докладвам след десетинапетнайсет минути. Първо да свършим работата по другото писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Другото писмо е
подписано. Току-що с госпожа Солакова го подписахме и го даваме
да бъде изпратено.
Продължаваме тогава по дневния ред.
5. Разни.
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Първо колеги, постъпи тази папка с жалби и сигнали от лица,
които са свързани според тях с изборния процес. Аз предлагам да не
ги разпределям между различните членове и да се получават
различни мнения. Да ги разпределим на групата „Жалби и сигнали“,
които да ги обобщят и да излязат с едно общо решение. Те повечето
са за сведение, но нека да обсъдим всички, да се проверят. И ще ви
моля като сте готови – ще ги разпределя всички общо, да
докладвате. (Реплики.)
Най-добре. Те са били от друг ден. Това е само доклад сега,
от днешна дата постъпил.
Колеги, добра вест е, че последната районна избирателна
комисия предава. Така и от „Информационно обслужване“ АД ни
пишат, че повторно въвеждане има вече на над 70 на сто, така че
добре вървят проверките на книжата и ни очаква утрешният ден за
обявяване на резултатите.
Продължаваме по дневния ред, колеги. Изчакваме господин
Чаушев, за да продължим обсъждането по точка първа.
Госпожо Стефанова, заповядайте.
4. Доклад относно разяснителната кампания.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във
вътрешната мрежа в моята папка е публикуван проект са приемопредавателен протокол, с който да приемем работата по договор на
„ПРЕМИЕРСТУДИО ПЛЮС“ ООД. Моля да го разгледате.
С вх. № ЦИК-99-149 от 27 май 2019 г. „ПРЕМИЕРСТУДИО
ПЛЮС“ ООД са ни изпратили фактура по договора, както и
придружително писмо, в което са ни изпратили диск с всички
материали, които са изработили по договора. На базата на него,
както и на базата на получените изработени материали е подготвен
приемо-предавателен протокол, който е съгласуван с юрист, главен
счетоводител и директор на Дирекция „Администрация“.
(Коментари и уточнения извън микрофона.) До госпожа Алексиева
е адресирано.
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Не е адресирано до госпожа
Алексиева. За материално отговорно лице е записана госпожа
Стоева, а за получил е останала госпожа Алексиева като получила
фактурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това да е проблемът.
Моля, продължете.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЕП-25-49 от 27
май 2019 г. сме получили констативен протокол от „Фокус Нунти“,
базиран на сключения договор с Централната избирателна комисия
№ 14 от 22 април 2019 г. Ще възложа на отдел „Счетоводство“ и на
отдел „Правен“ да изготвят становище по протокола, за да може да
бъде одобрен с представената фактура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Колеги, давам думата на госпожа Солакова по точка втора:
2. Доклад относно процеса по приемане на протоколите от
РИК.
Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Сега вече е лесно да кажа, че и
последната районна избирателна комисия пристигна, така че към 16
ч. сигурно ще приключим с приемането на документите от всички
районни избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Към 16 ч.
Това беше най-кратката и хубава вест, която госпожа
Солакова донесе.
1. Доклад относно анализа на несъответствията и
приемане на решение.
После, колеги, както някой тук каза, започваме процедура по
отстраняване на несъответствия и това е подготовката към нашето
следващо решение. Във всички избори и референдуми е било така.
Винаги е имало и винаги ще има. Това е неизбежно. Въпросът е за
какво става дума. Така че няма нищо, което да е необичайно и да не
се е случвало. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Ако някой е очаквал, че няма да има несъответствия и всичко
ще бъде по учебник – нямаше да бъдат и избори, и въобще за избори
ли ставаше дума…
Всичко е в рамките на нормалния процес – повече от
нормално. Знаете ли снощи всички медии, както е обичайно,
акцентираха на трудностите на хората, които чакат, които са
изнервени и които картини се повтарят през последните години
постоянно.
И само един гражданин каза – той явно е член на СИК:
„Никога не е имало толкова подробни методически указания“. Каза
го това изречение и нищо повече. „Но не са прочетени от който е
трябвало“ – да. Но ето само един глас се чу. Другите са недоволни,
че няма столове, няма добра организация и това изнервя целия
процес.
И някак си питат: Ама и тука такъв хаос ли е?
И как да обясним какъв ред цари долу и как спокойно и в
график се приемат документите.
Госпожо Ганчева, имате думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В допълнение на това, което каза
госпожа Стоева, ние видяхме и спокойствието на колегите от
районните избирателни комисии, които дойдоха. Включително
колеги от онези, които пътуваха от по-далечните места – Бургас,
Варна, Силистра. Което означава, че процесът е преминал спокойно
и ще завърши с нашето решение, което всеки очаква.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така е, колеги.
Проведоха се изборите и с машини. И който очакваше, че ще ги
проведем – проведохме ги. Само ние знаем с колко усилия. Е, после
разбраха и СИК, и РИК колко е по-трудно. (Коментари и уточнения
извън микрофона.)
Така е. Колегите, които готвиха и книжата, и методическите
указания положиха огромен труд. (Реплики.)
Какви проблеми е имало, ще отчитаме след утре. След утре
ще се поздравяваме – да отчетем резултата.
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Колеги, именно относно анализа на несъответствие и
приемане на решение в тази насока по този повод имаме писмо –
статус компютърна обработка – докъде е стигнала проверката, какво
са показали наличните контроли плюс допълнителни контроли
върху данните.
Госпожа Стефанова има думата по този въпрос какво е
констатирано. Заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, относно
писмото, което вече разгледахме в първата му част - вх. № ЕП-00278 от днес, от „Информационно обслужване“ АД ни информират,
че при повторно въвеждане на данните в секционните протоколи, се
извършва вътрешен анализ на несъответствията от анализаторите на
„Информационно обслужване“ АД. В случаите, в които има наличие
на сработили контроли, описани в образеца на СИК протокола;
наличие на разлики с първо въвеждане в РИК при идентифицирани
такива. Анализаторите проверяват дали това е техническа,
операторска грешка. И ако е такава, отстраняват несъответствието.
В допълнителните контроли това са сумата на
предпочитанията за дадена кандидатска листа – да бъде равна или
по-малка от действителните гласове за тази кандидатска листа в
СИК.
За СИК с машинното гласуване всяко едно от числата в
разпределението по партии, коалиции и независими кандидати,
записано в протокола, трябва да бъде по-голямо или равно. Равно е
когато единствено в секционната комисия е осъществено машинно
гласуване. На числото за съответната партия, коалиция или
независим кандидат, изчетено от записващото техническо
устройство на машината за гласуване на базата на въведените данни.
И другото е за СИК за машинното гласуване като
несъответствие, че всяко едно от числата в предпочитанията на
кандидатите, записани в протокола, трябва да бъде по-голямо или
равно на числото за получените преференции за съответния
кандидат.

10
Моето предложение по несъответствието по втория булет е,
че всяко едно от числата в разпределението трябва да бъде поголямо или равно. Да го направим така, както и сега сме го правили
в анализа на несъответствията: двама членове на РИК проверяват и
взимат решение.
За второто несъответствие трябва да направим или да имаме
принципно решение как точно ще се отстрани това несъответствие,
за да може да извършим анализа.
Сега моето предложение е да сумираме и да възложим на
„Информационно обслужване“ АД: да сумираме информацията,
която е свалена …
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Когато се запознаят
всички с писмото, моля да започнем обсъждане. (Коментари и
уточнения извън микрофона.)
Поради желание да се запознаят колегите със съдържанието
на писмото, обявявам 10 минути почивка.
Моля прекратете предаването.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме
заседанието. Доста работа е свършена. Последният протокол е
дошъл, станаха обсъждания.
Има ли някой нещо да добави към писмото, което дойде от
„Информационно обслужване“ АД? С оглед констатациите, които
сме видели по вече приетите протоколи? – Не виждам.
Колеги, предлагам с оглед обсъжданията ни, да приемем
следното протоколно решение, защото анализът на приетите вече
протоколи и предоставената ни информация от „Информационно
обслужване“ АД с писмо от днешна дата, с оглед предстоящия
процес по установяване на съответствия-несъответствия, да се
съобразява с протоколите на секционните избирателни комисии, в
които е отразен вотът на гласоподавателите.
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Това да бъде базата, към която се съобразяваме има ли или
няма несъответствия. Съответно разбира се обобщаващия протокол
на РИК, който обобщава протоколите на СИК. Това са официалните,
първичните документи, дадени от нашите избирателни комисии,
които винаги са били база за отчитане на резултатите във всички
избори и референдуми.
Подлагам на гласуване този проект за решение, колеги.
Имате думата.
Процедура по гласуване, колеги.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева),
против – 3 (Бойчо Арнаудов, Кристина Цанкова-Стефанова,
Цветанка Георгиева).
Предложението се приема. Благодаря.
Колеги, да пристъпваме към работа. Да видим какви
несъответствия ще бъдат установени, защото утре предстои
обявяване на резултата. Комисията ще спази срока и ще го обяви,
когато и да бъде това в утрешния ден.
Закривам заседанието и отиваме на работа, колеги.
(Закрито в 16,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Цвета Минева

