
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 283

На 25 октомври 2015  г. се проведе извънредно заседание на 

Централната избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Обсъждане  на  получена  информация  за  гласуване  с 

подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) в  Борован и в 

Ардино. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър Андреев,  Камелия Нейкова,  Георги Баханов,  Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка 

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева, 

Владимир Пенев и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  23,43  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, на това заседание сме 13 членове на 

Централната избирателна комисия.



Откривам това извънредно заседание.

Колеги, извънредното заседание се наложи поради получена информация за гласуване 

с ПСИК в Борован и в Ардино.

Моля докладчиците съвсем накратко да представят ситуацията.

Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги, от Общинска избирателна комисия – Борован, ми с обадиха, че в подвижната 

секционна комисия, която е една и е създадена за гласуване в община Борован да обслужи 

всички населени места, при приемане на документите се установява, че са гласували избиратели 

от две населени места и за кмет на кметство, като съответно са им били дадени и избирателни 

списъци, и бюлетини, и протоколи.

Всъщност проблемът сега е, от една страна, че тези данни не могат да бъдат въведени, 

от друга страна, че към дата 4 октомври 2015 г., когато е създадена тази секционна избирателна 

комисия, видно от сайта на общината, тя е създадена само за територията на цялата община, а не 

за конкретно кметство и би следвало в нея да гласуват избиратели само за кмет на община и за 

общински съветници.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Кой ще представи случаят в Ардино?

Знаем, че има и подобен случай в Ардино, без да познаваме ситуацията.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, да ви кажа тогава, както ви казах и на изключени 

микрофони. Сашо Станев ме уведоми, че в община Ардино подвижна секционна избирателна 

комисия е съставила два протокола за кмет на кметство, защото е обслужвала и две кметства. 

Това знам.

Нито съм разговаряла с Общинска избирателна комисия, нито съм проверявала на 

сайта на общината. Сега, като каза колегата Матева, отварям. Не познавам при какви условия са 

образувани секциите, по какъв начин се е стигнало, колко заявления е имало. Само знам 

фактите, че има два протокола, защото е произведен избор за две кметства от една подвижна 

секционна избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, това е ситуацията, това е информацията, с която разполагаме.

Вашите предложения? 

Колеги, очаквам вашите предложения. (Уточнение между членовете на комисията.)
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Колеги, отново призовавам за предложения.

Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, предлагам да приемем такова решение, каквото 

приехме за всички в цялата страна. Имахме питания по този въпрос, многократно казахме, че не 

е възможно и де факто, ако сега приемем, че тези, които са гласували за кмет на кметство са им 

изрядни бюлетините и трябва да се признаят, това означава, че сме ощетили поне няколкостотин 

други избиратели в страната и това ще бъде за сметка на Централната избирателна комисия. 

При едни следващи избори всеки ще може спокойно да реши: „Ами каквото и да направим, в 

края на краищата Централната избирателна комисия е длъжна да вземе решение и да го 

признае”.

Затова смятам, че след като сме принудили останалите избиратели да се съгласят да 

гласуват само за общински съветници и за кмет на община, сега е неуместно да взимаме 

обратното решение, защото ще бъдем в неизгодна позиция – да лишаваме едни, а пък да 

разрешаваме на други.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, има ли други предложения? – Не виждам

Подлагам на гласуване така направеното предложение.

Определям колегата Сюлейман да брой.

Който  е  съгласен  с  така  направеното  предложение  от 

колегата  Христов  да  приложим същия  режим,  както  към другите 

ПСИК,  тоест  да  се  броят  само  гласовете  за  кмет  на  община  и 

общински съветници, моля да гласува.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев,  

Камелия Нейкова, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева  и  Румяна  

Стоева-Сидерова.),  против  –  4 (Ивилина  Алексиева,  Севинч 

Солакова, Ерхан Чаушев и Метин Сюлейман.).

Приема се.

Колеги, взехме това решение.

Заповядайте за отрицателен вот.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само ще щрихирам. Считам, 

че имаме различен аршин. Миналата година, в деня на изборите, ние 

създадохме  възможности  в  едно  социално  заведение  в  община 
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Карлово, ако не ме лъже паметта, да се гласува. Миналата година 

създадохме условия шест или колко души в места за задържане да 

гласуват. 

Тази година, след деня на изборите, при произведени избори, 

при положение че тези избиратели нямат абсолютно никаква вина, 

тъй  като  списъците  са  изготвени  от  общинската  администрация, 

протоколите са заявени и са предоставени от Общинска избирателна 

комисия,  ние  в  случая  наказваме  избирателите  заради  грешки  на 

администрацията.

По същия начин 18 хил. действителни гласове бяха извадени 

от базата данни през 2009 г., защото пак бяха сбъркали членове на 

секционни избирателни комисии и не бяха положили подписите си. 

По  същия  начин,  поради  грешки  на  административни  органи  и 

служители, не може да страдат избиратели и български граждани.

Да  кажа  и  още  нещо.  Много  добре  помня,  че  част  от 

протоколите  ни  секционните  избирателни  комисии  в  София  през 

2011  г.  нито  бяха  по  образец,  нито  бяха  приети  от  изчислителя, 

преброителя по реда, по който бяха приети протоколите на всички 

останали избирателни комисии, но съда потвърди избора на кмета на 

община София.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега.

Колеги, с това закривам днешното извънредно заседание.

Знаем кога свиках следващото редовно, но, колеги, може да 

се  наложи отново  да  свикваме  извънредни  заседания.  Вие  знаете 

това.

(Закрито в 23,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР: 
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Севинч Солакова

Стенограф:

Мая Станкова
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