ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 304
На 7 март 2021 г. се проведе извънредно заседание на
Централната избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Силва Дюкенджиева и Ерхан Чаушев
2. Разни.
Докладват: Силва Дюкенджиева и Катя Иванова
ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Георги Баханов и Мария Бойкинова.
Заседанието бе открито в 13,40 ч. от господин Александър
Андреев – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам извънредното заседание на Централната
избирателна комисия на 7 март 2021 г.
Виждате във вътрешната мрежа – качен е дневният ред, той е
кратък и е свързан с доклади по дела, жалби и сигнали, които са
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постъпили в Централната избирателна комисия във връзка с
предизборната кампания и съответно господин Чаушев относно
ОИК – Баните, нали така?
Има ли други желаещи да се включат?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В точка „Разни“, ако е възможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В точка
„Разни“ – госпожа Дюкенджиева.
Други желаещи има ли?
КАТЯ ИВАНОВА: И аз в точка Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Други желаещи? Няма.
Процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа. Госпожо
Дюкенджиева, заповядайте.
Точка 1. Доклади по дела, жалби и сигнали.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря,
господин
Председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НС-10-82 от 6 март 2021 г. е
постъпила жалба от партия „Български съюз за директна
демокрация”. В жалбата се твърди, че на 5 март 2021 г. след
откриване на предизборната кампания в обедната и вечерна емисии
„Новини” на БТВ като новина беше представено откриването на
предизборната кампания на коалиция „Изправи се! Мутри вън!”.
Съответно същата новина беше качена и на сайта на БТВ.
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В самата жалба се твърди, че „съдържанието общо взето е
обективно отразено” и според жалбоподателите същото
представлява открита предизборна агитация и не носи характера на
новина.
Господата искат след установяване на фактите и
обстоятелствата и молят да бъдат санкционирани както медията,
така и самата коалиция „Изправи се! Мутри вън!”, ако в хода на
извършената проверка се установи, че е налице уговаряне между
медията и коалицията.
В жалбата се твърди, че на сайта на БТВ липсват документи
за сключен договор по чл. 180 от Изборния кодекс и по тази причина
те обжалват излъчената новина.
Уважаеми колеги, материалът наистина е излъчен в обедната
емисия „Новини” в 12,00 ч. Водещ на новините е господин Д.
Б.
– мисля, че беше, който в рамките на 59 секунди представя
част от изказване на представляващата коалиция „Изправи се!
Мутри вън!” госпожа Мая Манолова. Според материала това е
отразено в новинарска емисия и представлява новина.
Моето предложение към Централната избирателна комисия е
с протоколно решение ЦИК да установи, че не установява
нарушение на кампанията и освен това на 5 март 2021 г. беше
открита кампанията, а не е след датата на откриване, както пише в
жалбата. Така че това е моето предложение към ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението на докладчика.
Има ли други предложения или противно на становището, че
това не представлява нарушение? (Реплики на Ивайло Ивков.)
Уважаеми колеги, имаме ли други предложения? Ако не,
процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева), против – 2 (Севинч Солакова, Ивайло Ивков).
Друг доклад имате ли в тази точка? Не.
Колегата Ивков за отрицателен вот.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Гласувах „против”, не защото считам, че
има извършено нарушение, а защото съм против този ред на
разглеждане на подобен тип сигнали. Аз считам, че Централната
избирателна комисия трябва да премине към предишната преписка и
да оставя за сведение сигнали, когато не установи нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Ивков.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка
има сигнал № ЧМИ-10-2 от 6 март 2021 г., адресиран до
председателя на ОИК – Баните от представител на общинското
ръководство на ГЕРБ, което е с приложена снимка. В сигнала се
твърди, че лидер на младежкото ДПС – Смолян, е извършвало
агитация в село Загражден в деня на размисъл.
Като оставим настрана, че от снимка едва ли може да се
твърди, че има каквато и да било агитация, доколкото е изпратена до
председателя на ОИК – Баните, предлагам на ЦИК да е за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Има ли други предложения? Ако няма, остава за сведение.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В тази връзка докладвам и едно № ЧМИ15-25, пак от ОИК – Баните. Това е уведомление от председателя на
ОИК – Баните, в един наш случай, в който пак бяхме изпратили за
проверка на ОИК – Баните, за един плакат на „Републиканци за
България”. Съгласно текста, те ни уведомяват с обратно писмо, че
предната седмица плакатите са махнати и още на 24-ти нарушението
е отстранено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Имате ли друг доклад в тази точка?
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Преминаваме към точка Разни. Госпожо Дюкенджиева,
заповядайте.
Точка 2. Разни.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, моля да гласуваме да изпратим писмо на
„Информационно обслужване” за проверка на кандидатските листи
на партиите и коалициите за Шести изборен район – Враца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
И колегата Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в предходно заседание
на Централната избирателна комисия Ви докладвах един постъпил
сигнал от Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация
Българско Черноморие – град Поморие” във връзка с произведения
на 28 февруари 2021 г. местен референдум, с който те ни
уведомяваха, че в някои от населените места избирателните списъци
са объркани, не са поставени на необходимите места. Тогава
Централната избирателна комисия се обедини и прие протоколно
решение да препратим по компетентност този сигнал на кмета на
община Несебър господин Димитров. В тази връзка с писмо № МР064 от 5 март 2021 г. той ни уведомява за следното. При
организационно-техническата подготовка на проведения местен
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референдум са спазени всички изисквания и срокове по публикуване
на предварителните избирателни списъци във всички секции. Тези
списъци са публикувани и на страницата на община Несебър.
Единствената им цел на публикуването е да се даде възможност на
всеки български гражданин да си направи справка в коя секция
трябва да гласува и дали не е пропуснат в този списък.
Самите предварителни списъци се изготвят от ГД „ГРАО”
към Министерството на регионалното развитие и благоустройството
като съгласно Изборния кодекс кметът на общината е длъжен да
определи местата за обявяването им и същите да бъдат публикувани
в законоустановения срок. Докладвам Ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Друго предложение? Няма.
С това приключваме днешното заседание, тъй като дневният
ред беше изчерпан.
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия.
В утрешния ден е редовното заседание.
Благодаря, колеги.
(Закрито в 13,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Катя Бешева

