
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 437

На 6 ноември 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  в изборния ден. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

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

Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, 

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева  и 

Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВА: Румяна Стоева-Сидерова.  

Заседанието  бе  открито  в  9,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам днешното първо заседание на комисията. 



Колеги, днес е изборният ден, денят на референдума. Да си 

пожелаем той да протече в спокойна атмосфера, законосъобразно и 

гражданите да могат свободно да упражнят своя вот. 

С  това  откриване  давам  думата  на  госпожа  Солакова  за 

доклад от страна на Оперативното бюро. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, съвсем накратко. 

Последно, може би към 8,50 ч., се получи информация и от 

последната районна избирателна комисия. Навсякъде изборният ден 

започна  нормално.  Поне  в  Оперативното  бюро  не  са  постъпили 

сигнали  за  проблеми.  Членовете  са  се  явили.  Има  кворум  в 

комисиите. Гласуването е започнало. 

Това  е  първата  информация,  която  Оперативното  бюро 

трябва  да  предостави  на  Централната  избирателна  комисия. 

Необходимост от заседание нямаше.  Поради това не се  събрахме. 

При  нас  дори  постъпваха  и  за  чужбина  и  може  би  сега  госпожа 

Ганчева ще каже за секциите извън страната. 

Дано  целият  ден  да  е  така  спокоен,  както  започна  и  в 

началото можем да дадем тази оценка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  информацията,  която  се 

получава  по  Комуникационния  пункт,  който  е   създаден  в 

Централната  избирателна  комисия  във  взаимодействие  с  другите 

институции, по отношение на приемането и предаването на книжата 

е,  че  всички секционни избирателни комисии извън страната  са с 

предадени книжа и материали. Като има на няколко места – на две 

места:  Бормунд  и  Рединг  във  Великобритания,  са  установени 

проблеми,  които  се  отстраняват.  Но  имаме  уверението  и  от 

Министерството на външните работи, че ще протече безпроблемно. 

Започнаха да пристигат – знаете, че в някои държави с оглед 

местното  време,  е  започнал  процесът  по  произвеждането  на 

изборите за президент и вицепрезидент и националния референдум. 
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Ние  очакваме  от  секционната  избирателна  комисия  да  обработи 

резултатите от изборите за президент и вицепрезидент и съответно 

от националния референдум, от Нова Зеландия – Оукланд. Ще ви 

информирам за  това.  Установяваме  и  от  протоколите  е  видно,  че 

някъде  има  несъответствие  по  отношение  на  броя  на  книжата  и 

материалите. 

Това  е  засега.  Знаете,  че  работим  във  взаимодействие  с 

Министерството на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

За допълнение – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  цялата 

информация,  която  е  свързана  с  оперативната  организация  на 

изборния  ден  ще  намерите  във  вътрешна  папка  „Организация 

избори“ в отделни файлове. Оттук-нататък знаете, господин Христов 

ще представя на вниманието на ЦИК информацията за активността. 

Затова е създадена организация. На таблото ще има информация за 

часовете  на  заседанията,  които  са  редовни  –  обявени  още  в 

оперативния план. Извън тях, разбира се, госпожа Алексиева ще ни 

свиква на заседание. 

Това е допълнителната информация, включително графика на 

дежурните. За всички тези въпроси информация ще бъде качвана във 

вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

непосредствено преди заседанието ни се получи съобщение с вх. № 

ПВР-23-115 от 6.11.2016 г. от изпълнителя на доставката на машите 

за машинно гласуване, съобразно което във връзка с първоначалните 

и  финални разпечатки  от  машината  днес  след  пускане  на  всички 

машини е установено, че в разписките е останала думата „обучение“, 

която  молят  да  се  чете  като  „разпечатка“.  Става  дума  само  за 

нулевата  и  финалната  разпечатка.  Часът  е  виден,  датата  е  видна. 

Всички  останали  реквизити  са  налице,  единствено  думата 

„обучение“ молят да приемем като разпечатка. 
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Колеги, предлагам ви с протоколно решение да одобрим това. 

Колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка, защото системата ни 

в момента не работи. 

Моля, гласувайте. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Приема се. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с това писмо дали да 

не изпратим едно писмо до всичките районни избирателни комисии, 

за да кажат на секционните избирателни комисии, или просто това 

ще бъде въпрос, който няма да засягаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам  на  гласуване  предложението,  направено  от  господин 

Андреев,  да  бъдат  уведомени  районните  избирателни  комисии, 

които  да  уведомят  секционните  избирателни комисии,  в  които се 

произвежда  машинно  гласуване,  за  току-що  взетото  протоколно 

решение. 

Колеги, моля гласувайте с вдигане на ръка. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, давам думата на Работна група „Жалби“. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, към настоящия момент общо 

са постъпили 13 сигнала: 10 по телефоните, които сме обявили и са 

приети от сътрудниците на членовете на Централната избирателна 

комисия, и три по електронната поща на Централната избирателна 

комисия.

 Нарушенията  са  относно   организацията  на  работата  в 

секционните  избирателни  комисии,  които  са  отстранени  към 

настоящия момент. Всички сигнали са разпределени и обработени. 

Аз  ще  ви докладвам тези,  които  аз  съм обработила.  Те  са  от  гр. 

Пловдив. 

Има оплакване,  че в секция  № 46 бюлетините са  скъсани 

цели  от  кочана.  Бюлетината  е  откъсната  цялата,  заедно  с  номера 

отгоре. Свързала съм се с председателя на РИК – Пловдив, който е 

направил проверка в съответната СИК и се е установило, че това е 

една-единствена – първата бюлетина, след което са дадени указания 

на членовете на СИК да бъдат внимателни, така че номерът отгоре 

да остава на кочана. 

Също така има оплакване пак в Пловдив, че не е откъснат 

отрязъкът от бюлетината в СИК в 95-то СОУ. По същия начин съм 

се  свързала  с  председателя  на  РИК  24,  който  е  дал  указания  на 

членовете на секционната избирателна комисия да бъдат внимателни 

и  да  откъсват  отрязъка  от  бюлетините  след  като  избирателят 

гласува. 

Също  така  се  получи  сигнал  за  проблем  с  машината  за 

гласуване  във  Варна.  Свързала  съм  се  с  председателя  на  РИК  – 

Варна,  който  съответно  веднага  се  е  свързал  с  „Сиела  Норма“  и 

машината  към  настоящия  момент  работи,  т.е.  отстранена  е 

нередовността. 

Също  така  ви  докладвам  и  сигнал  по  електронната  поща 

относно това, че лицето Петрана Петрова – секретар на кметство в с. 

Ровене,  община Криводол,  област  Враца е  и член на секционната 

избирателна  комисия  и  в  сигнала  се  твърдеше  дали  има 

несъвместимост. Препратила съм го компетентност в РИК – Враца, 
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които  с  Решение  № 176  от  6.11.2016  г.  са  оставили  сигнала  без 

уважение.  Извършили  са  проверка  и  са  установили,  че  всъщност 

лицето  е  технически  сътрудник  към  кметството  и  не  са  налице 

основания  за  несъвместимост  на  този  член  на  СИК.  Като 

първоначално са взели решение и са объркали датата – написали са 

3.10.2016 г., след което са се поправили в РИК – Враца. Решението е 

публикувано,  така че ви ги докладвам за сведение. 

Това са сигналите, които съм обработила аз. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Солакова първа вдигна ръка – заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Към доклада на колегата Бойкинова.  

Дадени  са  указания.  За  Пловдив  разбрах,  че  са  и  двата 

сигнала за неоткъснат отрязък с номер и откъсната бюлетина заедно 

с полето на кочана. Въпросът е: да, дават се указания оттук-нататък 

да не се случва, но какви са последиците от неоткъснатия отрязък и 

наличието на поле кочан в тези случаи, когато вече това е факт и ще 

се намира в кутията?

Затова  ние  трябва  да  вземем  протоколно  решение  и  да  го 

изпратим като указание до районната избирателна комисия, за да го 

доведе  до знанието  на  секционната  комисия.  За мен трябва да  се 

отчита като се проверява действителността съобразно изискванията 

на Изборния кодекс, без да се има предвид наличието на отрязък или 

поле на кочан. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  По  отношение  на  отрязъка,  в 

нашите Методически указания изрично е посочено, че с оглед факта, 

че това е грешка на самата секционна избирателна комисия, тя при 

преброяването  се  отчита:  ако  е  действителен  вотът,  като 

действителен глас. 

По отношение на  откъсването  с  кочина,  тук  вече  може би 

трябва допълнително и аз подкрепям колегата Солакова, че е хубаво 

да се дадат указания при броенето да бъде отчетена тази бюлетина. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващият, който вдигна ръка, беше господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви сигнал с вх. № 

Т-23 от 6.11.2016 г., постъпил в 7,32 ч. Сигналът е от госпожа Елена 

Томова  за  нарушение  в  СИК  № 25  в  51  СОУ.  Става  въпрос,  че 

гласоподавател е пуснал несгъната бюлетина в урната,  след което 

член на СИК е отворил урната, сгънал е бюлетината и я е върнал 

обратно. 

Свързах се с член на РИК-23, защото се оказа,  че това е в 

техния  район.  Казах  какъв  е  сигналът,  дадох  указания  и  те  са  се 

свързали с председателя на СИК № 25, който обаче е казал, че няма 

такова нещо. Все пак са дали указание, че не трябва да се отварят 

урните по никакъв повод. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Давам думата на 

госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  сигнал  от 

Георги Найденов от Вършец. Сигналът е, че не се дават бюлетини за 

референдум  –  само  при  поискване.  Хората  гласуват  само  за 

президент. Жалбата е приета от сътрудниците в стая 76. 

Свързах се с председателя на Районната избирателна комисия 

–  Монтана  госпожа  Николова,  да  дадат  указания  на  секционните 

избирателни  комисии  на  територията  на  Вършец  да  спазват 

Методическите указания на ЦИК за СИК в тази част. 
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Следващият сигнал е от Георги Иванов Георгиев от община 

Враца срещу решение на секционната избирателна комисия № 82: 

задължават хората да гласуват и за двата вида избори. След това е 

записано: задължават хората да гласуват за референдума, отказват да 

му дадат бюлетина за изборите. 

Разговарях с председателя на Районната избирателна комисия 

–  Враца.  Този  сигнал  е  получен  и  при  тях.  Случаят  е  следният: 

Избирател е влязъл да гласува, заявил е, че ще гласува и в изборите, 

и в референдума, и след като е получил и двете бюлетини, е казал, че 

вече не иска да гласува и в двете. Запознати са със случая и са се 

свързали със секционната избирателна комисия. 

Това са сигналите, които са разпределени на колегата Матева. 

И третият сигнал е от колегата Матева, която гласува в РИК 

25. И в секцията, в която гласува, има две кабини за гласуване, като 

секционната комисия е определила едната кабина за гласуване само 

за изборите, а другата кабина – само за референдума. 

Според  мен  трябва  да  обърнем  внимание,  че  такова 

разпределение е недопустимо, но аз го докладвам и на Централната 

избирателна комисия, а после и като говорители ще информираме 

при следващи включвания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, във връзка с това, че ще изпратим 

писмо  до  районните  комисии  по  отношение  на  машинното 

гласуване,  дали да  не  добавим това,  което каза  току-що колегата 

Нейкова: да извършат проверка и ако има такива случаи и в други 

секционни комисии, незабавно да се дадат указания, че може да се 

гласува  във  всяка  една  от  кабините  както  за  изборите,  така  и  за 

референдума – да няма разделно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението  в  това  писмо  да  се  включи  такъв  текст,  както  и 

съобщение на нашата интернет страница. 

Колеги, по това предложение? 
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Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Госпожа Нейкова има още един доклад. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  последния  сигнал,  който 

имам  да  докладвам,  е   въпрос  относно  подвижните  секционни 

избирателни комисии от Районната избирателна комисия – Монтана. 

При  тях  е  постъпило  запитване  от  председателя  на  подвижната 

избирателна  комисия  във  връзка  с  това,  че  тъй  като  подвижната 

комисия  има  обхват  на  територията  на  гр.  Монтана…  Всъщност 

въпросът е дали членовете на тази подвижна секционна избирателна 

комисия могат да гласуват в секцията, в която работят. 

Според  мене  лицето  може  да  гласува  в  тази  избирателна 

секция. Това е моето мнение, след като служебно е ангажирано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  изборният  кодекс  предвижда 

служебно заетите лица, каквито са и членове те на СИК по чл. 233, 

да гласуват в секцията, в която работят в изборния ден. Не считам, 

че  подвижната  секционна  избирателна  комисия  е  нещо различно. 

Биха могли според мен да се допишат в списъка за гласуване и да 

гласуват. В Приложение № 77 мисля, от изборните книжа, една от 

книгите,  които е  предвидено  да  се  предават  и  на  тези  секционни 

избирателни комисии, е декларацията, която подават в този случай 

служебно заетите лица. Мисля, че няма пречка да гласуват не само 

там, а и при всички останали случаи, когато се налага. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други становища? – Заповядайте. 
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:   Аз  съм  съгласен  с  колегата 

Солакова, че ние трябва да вземем протоколно решение и въз основа 

на него вече да бъде уведомена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

становища? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Колеги, гласуваме с вдигане на ръка. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 1 (Георги Баханов).  

Предложението се приема. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласувах против, тъй като както каза и 

колегата  Цачев,  тази  възможност  за  членове  на  секционна 

избирателна комисия, служебно заети, е предвидена в закона. Още 

повече,  че  имаше  случай,  който  налагаше  да  вземем  решение 

относно  това,  че  една  подвижна  избирателна  секция  трябва  да 

обиколи примерно 60 адреса, т.е. за тези лица още един аргумент в 

подкрепа на казаното, че няма да могат да отидат до секцията си по 

постоянно местожителство, за да упражнят правото си на глас. Това 

е  още  един  аргумент,  за  да  могат  да  гласуват  в  подвижната 

избирателна секция, на която са членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

един сигнал, получен от колегата Сидерова, която заедно с нашите 

международни наблюдатели беше в няколко секции при откриването 

на изборния ден в РИК-24 – София. Тя каза, че ще се обади и на 

колегата Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да. 
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Сигналът  е  по  отношение  на 

следното:  Пред  секционните  избирателни  комисии  го  няма 

информационния бюлетин за националния референдум – такъв не е 

поставен. Това е едно от нещата, които би следвало да го има пред 

всяка  една  секция,  така  както  е  и  в  нашето  решение  и  в 

Методическите указания. Може би това се случва и на други места. 

Вторият обаче по-същественият и по-големият проблем е, че 

има  образец  на  бюлетина,  сложена  в  кабините  за  гласуване. 

Недопустимо е това нещо и във връзка с това предлагам да вземем 

едно решение да се укаже на РИК-24 да извърши проверка и да даде 

указания  на  всичките  секционни избирателни комисии,  а  не  знам 

дали и в други райони няма такова нещо, ако има такъв образец на 

бюлетина, да бъде премахнат от кабините за гласуване. 

И отделно от това,  пак в РИК-24 се  обади един избирател 

преди мое включване, като пред секционната избирателна комисия в 

23-та  секция  в  119  училище,  не  са  поставени  телефоните  на 

прокуратурата, МВР и районната избирателна комисия, за да могат 

да се свържат в случай на сигнали. Мисля, че това също би могло да 

влезе в писмото, с което ще им укажем, за да могат да си извършат 

проверката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари по това предложение? – Не виждам. 

Който е съгласен с едно такова писмо, моля да гласува. 

Моля, гласувайте. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, други доклади? – Госпожа Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  ще  ви  докладвам  три 

разпределени  ми  сигнала.  Първият  сигнал  е  с  подател  Росица 
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Мончева. Същата е оставила телефон и се възмущава относно това, 

че когато е отишла да гласува, й е записан номерът на личната карта. 

И отправя въпроса защо се записват данните от личната карта. 

Свързах се по телефона с въпросната госпожа. Уведомих я, че 

това  се  прави  от  секционните  избирателни  комисии  и  че  не  е 

нарушение. Ту ме наруга. Каза, че не ми вярва, че била свидетел как 

торбите със списъците се търкалят по улиците. Обяснила съм й, че 

не е извършено нарушение и че повече нищо не мога да й кажа. Не 

разполагала с интернет, къде го пишело това и т.н.….

Уведомила съм я, че в конкретния случай няма нарушение. 

Вторият сигнал е постъпил по електронната поща в 8,22 ч. 

сутринта  от  Даниел  Евлогиев.  Сигналът  от  същия  господин  е 

адресиран до РИК – Перник, и той твърди, че в 13-то училище са 

разпечатани  кочаните  с  бюлетини  и  е  поставен  пред  изборната 

секция образец на бюлетина. Свързах се с колегата председател на 

РИК – Перник. 

Господинът е отишъл сутринта, устно при тях се е оплакал. 

Обяснили са му, че следва да бъде поставен образец на бюлетината 

пред изборното помещение. Той е останал недоволен и вероятно и 

затова този сигнал е дошъл. 

Чухме се да препратим по компетентност на РИК – Перник 

този сигнал, за да отговорят и писмено на господина, че не е налице 

нарушение. 

И третият сигнал,  който ми е бил разпределен снощи от 5 

ноември  2016  г.,  от  наблюдател  от  Института  за  социална 

интеграция,  който  твърди,  че  в  селата  Осетеново  и  Манолово  в 

община Павел Баня вчера след обяд са минали, в едното помещение 

в 13 ч., в другото изборно помещение в 14 ч. – и двете се намират в 

училището в съответните села. Секциите били запечатани и нямало 

предаване на изборните книжа. 

Свързах се с член на Районната избирателна комисия – Стара 

Загора, които обясниха, че такива сигнали са подадени, макар и от 

друг  наблюдател  от  същото  сдружение,  и  по  тях  комисията  се  е 
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произнесла  с  нарочни  решения  №  138  и  №  139-ПВР/НР  от 

вчерашния ден, като същите са оставени като неоснователни, поради 

което аз поставих резолюция „За сведение“ върху същите сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Докладвам сигнал  Т-22  от  5.11.2016  г., 

7,30  ч.  Калоян  Костадинов  –  заместник-председател  на  СИК  в 

Истанбул, СИК „Картал“ – дал си е номера. Казва, че вън от СИК се 

попълват  декларации  на  гласоподаватели,  невладеещи  български 

език,  от  други  лица,  които  декларации  се  подписвали  после  от 

гласоподавателите. Незаконосъобразно ли е, ни пита той. 

Член на СИК – на се е идентифицирал от коя партийна квота 

е,  но  тук  няма  според  мене  никакво  нарушение:  извън  СИК 

членовете говорят на турски език на гласоподавателите. 

Това е сигналът. Аз нищо не съм предприел до момента по 

него, защото го получих като дойдох, 15 минути преди заседанието. 

Вече  сме  на  втория  час.  Аз  възнамерявам  да  се  обадя  на 

господина и да му кажа, че не е законосъобразно да се попълват от 

други лица декларации на хора,  които не владеят български език. 

Той  е  заместник-председател  на  СИК.  И  ако  е  така,   да  вземат 

необходимите мерки това да не се случва. А също така, че следва да 

се говори само на български език в секциите. И не виждам каква е 

работата извън секционните помещения на членовете на СИК. 

Отговор по телефон. Възнамерявах да изпратим по някакъв 

начин указания на всички секционни комисии в чужбина, но няма 

как да стане това. Така ще го инструктираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? – Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  все  пак  се  замислям.  Лицето 

удостоверява  с  подписа  си  в  една  декларация  декларираните 

обстоятелства. Дали е попълнена от друго лице, дали е попълнена на 

компютър,  а  не саморъчно,  това не влезе  до недействителност на 

декларираните обстоятелства. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  В  същия  смисъл  в  частта  –  с 

последната част от предложението на колегата Ивков съм съгласна, 

че  в  секцията  вътре  разбира  се  говори на  български  език.  Но по 

отношение на декларацията, декларацията трябва да бъде саморъчно 

подписана от всеки един декларатор. И в тази част това е важно – да 

се удостовери, че лицето подписва тази декларация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  господин 

Баханов по този повод. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Като  реплика  на  колегата  Цачев.  То 

това  лице  щом не  знае  да  напише  декларацията,  то  значи  ще  се 

подпише  под  нещо,  което  не  прочел  и  не  разбира  под  какво  се 

подписва. За какво говорим тука? – Че е важно най-важното да се 

подпише отдолу. То може да се подпише…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Подкрепям  господин  Баханов, 

защото може да не разбира свойството и значението на това, което 

подписва. Какво значи само подпис. 

(Паралелно господин Баханов говори без микрофон.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други становища? – Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз също искам да кажа, че категоричното 

ми  мнение  е,  че  тези  декларации  трябва  да  се  попълват 

собственоръчно,  дори  да  не  сме  указали  това  нещо,  а  не  само 

подписът  да  се  полага.  Освен  аргумента  на  колегата  Баханов,  аз 

считам,  че  това  дава  възможности  и  за  контролиран  вот.  Нямат 

място хора, които да помагат. Те като какви работят пред секциите, 

че да попълват декларациите на хората. И то които не са членове на 

СИК. Нямат място и членовете на СИК извън изборното помещение 

според мене.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Този въпрос мисля, че го обсъждаме за трети път с едни и 

същи аргументи. 

Заповядайте. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  по  повод  на  същата  секция  в 

Истанбул  –  Картал,  се  обади  председателят  на  комисията.  В 

Истанбул  е  тази  секция.  Обади  се  председателят  на  комисията, 

разговарях  с  него.  Бяха  пропуснали  на  20  и  няколко  лица  в 

избирателния  списък  да  впишат  данните  за  адресите  от  личната 

карта. По телефона разговаряхме. Уведомявам ви. 

Аз  предложих  да  съставят  протокол  от  заседание  на 

секционната  избирателна  комисия,  в  който  протокол  да  опишат 

случая, да опишат обстоятелството, че данните на лица по личните 

им  карти  са  сверени,  имат  право  да  гласуват  и  във  връзка  с 

гласуването  в  националния  референдум  обстоятелството,  че  имат 

постоянния  адрес  към  8  август  2016  г.  Но  за  целта  да  проведат 

заседание и да опишат случая в протокол, който да приложат после 

към секционния протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: (Без микрофон.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Точно това имам 

предвид, господин Ивков. Коментираме вашето предложение. 

Видях  пълен  консенсус  в  залата  по отношение на  това,  че 

трябва да се дадат изрични указания, че в изборното помещение се 

говори единствено на български език. Но видях различни становища 

по отношение на първата изразена от вас теза, а именно, че извън 

помещението  е  абсолютно  недопустимо  някой  друг  да  попълва 

декларациите.  Това  беше  вашето  предложение  за  указание, 

подкрепено от част от колегите,  и неподкрепено от друга част от 

колегите. 

Затова,  колеги,  във  връзка  с  указанието,  което  господин 

Ивков предлага да бъде отправено, ще подложа на гласуване частта, 

в която видях, че няма пълен консенсус. 
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Колеги,  предложението  на  господин  Ивков  е  да  се  даде 

указание, че е абсолютно недопустимо пред секцията извън страната 

друго  лице  да  попълва  декларации,   съдържание  на  декларации. 

Извън изборното помещение. 

Колеги, който е съгласен с това указание, моля да гласува. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румен Цачев, Таня Цанева),  против 

– 4 (Александър Андреев, Иванка Грозева, Севинч Солакова, Ивилина  

Алексиева-Робинсън).  

Има решение. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  считам  за 

недопустимо  „помощ“  и  в  секционната  избирателна  комисия  в 

същия  смисъл.  Защото  имат  достатъчно  работа  секционните 

избирателни  комисии,  които  не  навсякъде  вършат  добре,  та  да 

помагат  някой  да  си  пише  документите  или  декларациите.  Само 

казвам. (Реплики.) Добре е и за външни хора – също. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  ли  други 

сигнали? – Заповядайте. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Как ще пратим и кога указанията? 

(Реплики.) В спешен порядък трябва да ги изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  има  ли  други  сигнали?  –  Заповядайте,  господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Преди  малко  ми  беше  разпределен 

сигнал  с  вх.  № С-17.1.  от  6.11.2016  г.  от  Искрен  Куюмджиев  от 

варна.  „При гласуването ми днес в секция № 255 бях питан дали 

искам да гласувам за референдума и  после ми бе дадена бюлетина, а 

аз знам, че те трябва да ми я дадат, но аз мога да откажа. Искам да 

попитам дали това е правилно. Опитах се да се обадя в ОИК – Варна, 

но от дадените телефони три не отговарят, а един се изключва. Два 
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дават съобщения за грешен номер – само на председателя даваше 

заето, но дали е верен, не разбрах. А отварянето на адреса ми дава 

информация от 2015 г. Започнах да се чудя тук някой готвил ли се е 

за изборите, нали получават пари за тази работа.“ 

Тъй като няма телефон, мислех да му се обадя на господина 

по  телефона,  но  по  имейл  ще му  изпратя,  за  да  му  благодаря  за 

сигнала и да му кажа, че не трябва да се свързва с ОИК – Варна, тъй 

като ОИК – Варна към момента не е компетентна, а има назначена 

РИК – Варна, която отговаря за тези избори. 

И да обърна внимание отделно на това – да се обадя на РИК – 

Варна и да им кажа да извършат проверка в секция № 255 и да дадат 

нужните указания относно подаването на двете бюлетини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Има две  предложения,  тук  е  някакъв 

кошер.  Едното  ми  предложение  беше,  тъй  като  господинът  няма 

телефон, по имейла да му благодаря първо за сигнала, и второ, да му 

кажа, че компетентна за тези избори е РИК – Варна, а не ОИК – 

Варна, където не му отговарят телефоните. И ако има други сигнали 

и т.н., да се обръща към тях. 

Отделно от това на второ място да се свърша с РИК – Варна и 

да им обърна внимание в секция № 255 да извършат проверка как 

извършват подаването, даването на бюлетините, питат ли, не питат 

ли  –  просто  да  спазват  нашите  Методически  указания  относно 

упражняването на глас от избирателите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, мисля, че сега стана ясно какво ще гласуваме. 

Колеги, подлагам на гласуване тези предложения на господин 

Баханов. Ще гласуваме отново с вдигане на ръка. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
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Мария Мусорлиева,  Румен Цачев,  Севинч Солакова,  Таня Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

И господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  току-що ми бе разпределена 

жалба  от  политическа  партия  „ГЕРБ“  –  Харманли,  подписана  от 

общинския  ръководител.  В  тази  жалба  ни  уведомяват,  че  на 

електронната поща на секретаря на СИК № 293300019 в Харманли, е 

получено копие на удостоверение, от което се удостоверява,  че за 

член на секционната избирателна комисия се назначава конкретно 

лице  Ендие  Сабри  Садък,  като  в  удостоверението  не  е  посочен 

номер на решението на районната избирателна комисия, с което се 

извършва замяната в състава на секционната избирателна комисия и 

самото удостоверение е подписано със запетая. 

Колеги,  аз  направих  справка  на  интернет  страницата  на 

районната избирателна комисия,  където  са публикувани, тъй като 

са  правени  доста  замени  в  съставите  на  СИК.  Публикуван  е 

актуалният състав на съставите на СИК за всички населени места, 

включени в района на РИК – Хасково. И в случая за конкретната 

секция, която е в  Харманли с този номер, действително в актуалния 

състав посоченото лице не фигурира. 

Струва ми се, че тази жалба и този сигнал трябва непременно 

да  се  препрати  на  РИК  –  Хасково,  а  може  би  евентуално  и  на 

прокуратурата, защото има данни може би евентуално документно 

престъпление.   (Реплики.)

Аз предлагам  да  изпратим  и  на  РИК,  и  на  прокуратурата, 

независимо  дали  районната  избирателна  комисия  ще  я  препраща 

след това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Първа беше госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  ние  можем  да 

направим  проверка  на  сайта,  но  не  можем  да  сме  сигурни,  че  и 

последните  най-актуални  решения  на  РИК  –  Хасково,  са 
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публикувани  на  страницата.  Знаем,  че  в  изборния  ден  също  се 

правят промени. 

Предлагам да я изпратим на РИК – Хасково,  с указание: в 

случай че се намерят такива данни, да се препрати до компетентната 

районна прокуратура. Не поощрявам затрупването на прокуратурата 

с излишни сигнали, по които те следва и са длъжни да работят, при 

положение  че  това  трябва  да  го  направи  компетентният  орган  - 

Районната избирателна комисия – Хасково. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз искам да уточня, че от копието на 

това удостоверение е видно, че то е издадено на 4 ноември 2016 г. 

Такава  дата  е  сложена  на  удостоверението.  А  същевременно 

съобщението  за  актуалния  състав  на  списъка  на  съставите  на 

секционните избирателни комисии на страницата е публикуван също 

на 4 ноември 2016 г., което създава у мене по-обосновано съмнение, 

че в този документ има нещо нередно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И госпожа Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Нямам  впечатление,  че 

затрудняваме  прокуратурата.  Ние  много  малко  неща  сме 

препратили.  Абсолютно  подкрепям  мнението  на  докладчика,  че 

трябва да бъде препратено  едновременно   и на РИК, и на Районната 

прокуратура. В този смисъл ми е изказването. По никакъв начин не 

сме затрупали когото и да било. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на докладчика. В залата постъпи предложение да се 

изпрати само до районната избирателна комисия с указание, ако се 

установят данни, да бъде препратено до съответната прокуратура. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  постъпилото  в  залата 

предложение…. (Реплики.)

Колеги, постъпилото в залата предложение по повод на този 

сигнал беше да се изпрати до районната избирателна комисия, и ако 
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тя  установи  наличие  на  данни,  да  препрати  към  прокуратурата. 

Предложението  на  докладчика  е  да  се  изпрати  едновременно  до 

районната избирателна комисия и до районната прокуратура. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  постъпилото  в  залата 

предложение. Този път вече можем да използваме системата. 

Режим на гласуване. 

Гласували  12  членове на ЦИК:  за – 5 (Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Катя Иванова, Мария Бойкинова,  Румен Цачев,  Севинч  

Солакова),  против – 7  (Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги 

Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Таня  

Цанева).  

Колеги,  подлагам  на  гласуване  основното  предложение  на 

докладчика. 

Режим на гласуване. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Румен Цачев, Таня Цанева), против – 1 (Севинч 

Солакова).  

Предложението се приема. 

Давам думата на господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във връзка с отчитането на 

активността, от доста районни избирателни комисии не са се отчели, 

въпреки че трябваше снощи към 20 ч. И тази сутрин се обаждаме. 

Ще помоля всеки, който отговаря за съответните райони, да 

прозвъни моментално, защото вече е 10 ч.  Те трябва да изпращат 

резултатите  към  10  ч.,  а  те  още  не  са  изпратили  общия  брой  за 

списъците. Ще помоля хората, които отговарят. За Варна и Добрич 

съм го дал на госпожа Ганчева. За Велико Търново, който отговаря, 

да им позвъни веднага. За Пловдив – град нека някой се обади. За 

Кърджали, Стара Загора и София 23.  

Много  ви  моля.  Незабавно  да  изпратят  общия  брой  на 

гласоподавателите.  Общият  брой,  обаче  разделени:  отделно  за 
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изборите  за  президент  и  вицепрезидент,  и  за  националния 

референдум. Вече става 10 ч., а те към 10,30 ч. трябва да изпратят 

другите данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  това 

закривам тази част от заседанието. Знаете, че следващата част е в 

11,00 ч.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  14  членове  на  Централната  избирателна  комисия,  имаме 

необходимия кворум, откривам втората част от днешното заседание, 

колеги.  Господин  Христов  след  малко  ще  докладва  активността, 

всеки момент очакваме обобщената справка. 

Колеги,  директно  преминаваме  към  жалби  и  сигнали. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, 

което  решихме,  да  дадем указания  за  къде  какво  се  пише,  много 

възмутен  гражданин,  Даниел  Джумалийски,  каза,  че  желае  да 

информира  Централната  избирателна  комисия  (беше  много 

възпитан), че по Нова телевизия е имало много обширен репортаж, 

показващ опашка с хора с предварително попълнени  декларации в 

Бурса,  говори  се  само  на  чужд  език,  липсват  наблюдатели  и 

застъпници.  Моля  да  видим  как  да  се  свържем  със  секционните 

избирателни комисии и да ги уведомим за нашето решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Имам един въпрос. В какъв смисъл 

липсват наблюдатели и застъпници? Като условие за провеждане н 

гласуването?

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Не,  не,  не  казва,  че  няма  никого 

освен камерата и  е единствено секционната избирателна комисия и 

хора и се раздават тези декларации.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  значи  установявам,  че  има 

проблеми  във  всяка  една  секция,  в  която  липсват  застъпници  и 

наблюдатели. Благодаря за уточнението.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Мусорлиева помоли да се осъществи комуникация. Аз ще 

помоля  Групата  за  гласуване  извън  страната  да  осъществи  тази 

комуникация.

Колеги,  преминаваме  към  доклада  на  господин  Христов. 

Заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в моя 

папка е справката. Има първоначално броя на избирателите общо, 

които са по списъци, които получихме във вчерашния ден, когато се 

раздадоха  списъците,  и  втората  част  е  за  гласуването  към  10  ч. 

поотделно  за  президент  и  вицепрезидент   и  поотделно  за 

националния референдум.

В  тази  таблица  не  е  отразено,  затова  ще  започна  с  това. 

Получихме  активността  в  район  „Младост”  по  отношение  на 

гласуването за кмет на района. Данните, които получихме, са, че до 

момента в район „Младост” за кмет на района са гласували 10,65%. 

От общо 89003 броят на гласувалите е 9476 души, което е 10,65%. 

Не е отразено в тази справка, затова ви давам тези данни поотделно. 

В тази справка едно-единствено нещо, което не е уточнено, 

че в Стара Загора броят на гласувалите в националния референдум, 

там е приблизителна цифрата, но е доста близка до вярната. Данните 

като  обща  сума  като  процент  са  10,23%  за  президент  и 

вицепрезидент и съответно 8,68% за националния референдум.

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 

решение  да  публикуваме  тези  данни  на  сайта  на  Централната 

избирателна  комисия  и  на  сайтовете  на  районните  избирателни 

комисии за към 10 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  ви 

благодаря, господин Христов, за доклада. Колеги, коментари по този 

доклад?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Изпратени са ни данни и от всички 

софийски районни избирателни комисии едновременно, така че това, 

което те са ни дали, това сме публикували.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване на така направените предложения за обявяване на тези 

данни  на  нашата  интернет  страница  и  страниците  на  районните 

избирателни комисии.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,   Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря.

Колеги, моля за вашите доклади. Господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги,  разпределено 

ми е и ви докладвам едно кратко писмо от Росица Жечева: „Моля да 

ми отговорите необходимо ли е кутията с отрязъци да бъде залепена 

и подпечатана с подписите на членовете на избирателна комисия и 

печата  и  за  какво  служи  отрязъкът  от  бюлетината,  поставен  в 

кутията?”

Предлагам съвсем накратко да й отговорим, че, да, следва да 

бъде  запечатана  кутията  с  хартиени  ленти  и  върху  тях  да  има 

подписи на членовете на секционната избирателна комисия и печат. 

Тя служи с оглед евентуално оспорване на изборите, тоест да може 

да бъде проверено съответствието между бюлетините и кочаните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,   Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Следващ заявил се за доклад е господин Томов. Заповядайте.
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ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  започвам  с  един 

сигнал, който се получи точно преди да започне заседанието, не съм 

го завършил, но тъй като казусът според мен трябва да бъде обсъден 

от Комисията, искам да го докладвам веднага. Сигналът е подаден от 

гражданка за това, че в ефира на телевизия „България он ер” върви 

реклама  на  застрахователната  компания  „Съгласие”  с  текст  на 

рекламата „Алпинистът Румен Радев катери върхове”. 

От проверките, които направих до момента, установявам, че 

най-вероятно  става  дума  за  съвпадение  на  имена,  така  се  казва 

икономическият  директор  на  холдинга  в  Стара  Загора,  който  е  и 

алпинист.  Докладвам  това  пред  Комисията,  ще  продължа 

проверката,  за  да  установя  дали  има  някаква  връзка  между 

пускането  на  тази  търговска  реклама  в  изборния  ден  и  самата 

изборна кампания поради съвпадението на имената. Но ви поставям 

по принцип въпроса как постъпваме, след като рекламата, все едно 

дали  авторите  искат  или  не,  съдържа  политическо  внушение,  по 

начина,  по  който  би  била  възприета  от  зрителите.  Дали  имаме 

основание да поискаме все пак да бъде свалена от екран в днешния 

ден. Благодаря.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Томов.  Колеги,  време  за  размисъл.  И  през  това  време 

наблюдатели от Косово и Латвия идват на нашето заседание, за да 

присъстват.  Добре  дошли!  Настанете  се.  Изключително  но  ни  е 

приятно.

Колеги, предлагам следния регламент. Да приключим ние с 

нашите жалби и сигнали и след това да дадем думата и на нашите 

гости и наблюдатели от Латвия и от Косово. 

Виждам, че се приема този регламент.

Бяхме стигнали до сигнала,  който господин Томов току-що 

представи на нашето внимание.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Поставям  го  на  обсъждане  пред 

Комисията. Става дума доколкото до момента съм ориентиран, пак 

повтарям,  сигналът  дойде  секунди  преди  да  вляза  на  заседание. 
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Става  дума  за  търговска  реклама   за  застрахователна  компания, 

придружена от текст „Алпинистът Румен Радев катери върхове”.  От 

това,  което съм проверил досега,  става  дума за  друг човек,  не за 

кандидата  за  президент.  Това,  което  не  съм  проверил,  е  дали 

рекламата умишлено се пуска днес, дали е пускана по-рано. Тоест 

дали  се  цели  политически  ефект  с  пускането  на  тази  търговска 

реклама или не – това не съм проверил. Но по принцип искам да 

попитам  Комисията  предвид  възможността  тя  да  бъде 

интерпретирана  като  политическо  внушение  у  зрителите,  дали 

Централната  избирателна  комисия  да  излезе  с  някаква  препоръка 

към  телевизията.  Защото  несъмнено  тя  се  възприема  като 

политическо внушение, така е възприела и гражданката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Томов. Колеги, моля за вашите становища. 

Колеги,  аз  насочвам  въпроса  и  за  компетентността  на 

Централната  избирателна  комисия  по  този  казус.  Първа  беше 

госпожа Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз смятам, че трябва да 

се свържем с телевизия „България он ер” и да се проучи въпросът 

дали се касае за едно и също лице. Видно от информацията, която 

изнася колегата Томов, има съвпадение на имена. Ако се касае за 

друго лице,  считам,  че  не  можем да  даваме  никакви указания  на 

телевизията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Моето  изказване  е  абсолютно  в 

синхрон с госпожа Иванова. Трябва просто да се направи проверка 

дали  действително  съществува  такова  лице  и  в  случай  че  става 

въпрос  за  съвпадение  на  имена,  абсолютно  нищо  не  можем  да 

направим. Какво е виновен човекът, че се казва по същия начин с 

някакъв кандидат, който и да бил той.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Матева.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  колегата  Томов  е 

отворил  на  своя  компютър  информация,  че  изпълнителният 

директор на този холдинг се казва  Румен Радев,  има снимка,  и  е 

алпинист. Така че, в крайна сметка той очевидно се казва по същия 

начин като един от кандидатите днес.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Аз  мисля,  че  подчертах  това  пред 

Комисията  още в изложението си.  На мен е  ясно,  че  в случая не 

говорим  за  изборно  нарушение,  но  говорим  за  ситуация,  която 

представлява  политическо  внушение  спрямо  избирателите 

обективно. Можем ли да се обърнем към телевизията (телевизията е 

долу  между  другото,  взима  ни  интервюта)  да  се  въздържат  да  я 

пускат  в  днешния  ден,  без  да  ги  заставяме  или  без  да  вземаме 

някакво решение, предвид този политически ефект.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  аз  не  мога  да 

формирам моето мнение, тъй като не съм видял самата реклама – 

дали е придружена със снимка на конкретно лице, само текст ли е, 

само споменаване на името ли е, по повод на какво е излъчена тази 

реклама, реклама на холдинга ли е, на лицето ли е като алпинист. 

Затова ви казвам, че към момента не мога да формирам мое мнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Направете предложението, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Бих  искал  да  предложа  да  помолим 

„България он ер” да ни предостави рекламата, те са долу. И като се 

запозная още по-подробно със случая, ще докладвам отново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, чухте предложениетото. Режим на гласуване.

За  нашите  наблюдатели  да  кажа,  въведохме  система  на 

гласуване,  която отчита и поименното гласуване.  Използваме тази 

система,  след  което  публично  отчитаме  резултатите.  И  отново  за 

нашите наблюдатели, в момента ние се излъчваме онлайн.
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Колеги,  режим  на  прегласуване,  тъй  като  поименното 

изброяване  на  един  колега  не  е  отчетено.  Прегласуваме 

предложението.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,   Росица Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 1 (Таня 

Цанева).

Господин Томов има още един доклад.

Колеги, само за наблюдателите да кажем, в зала се говори по 

телефон,  защото това е  връзка  с  районни избирателни комисии,  с 

граждани, които подават сигнали.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, ще бъда кратък и след това ще 

ви  помоля  да  ме  освободите  да  напусна  заседанието,  защото  ме 

чакат медии долу.

Сигналът е също от гражданин, секция № 79 в Стара Загора. 

Огромни опашки и бавене на гласуването по двадесетина минути. 

Обадил съм се на председателя на Районната избирателна комисия – 

Стара Загора, да провери случая и да се види защо комисията работи 

толкова бавно. Нямам обратна информация засега, ще му се обадя 

пак, но предполагам, че проблемът е отстранен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  получихме и други сигнали,  свързани с опашки,  затова  е 

добре да указвате на районните избирателни комисии да указват на 

секционните избирателни комисии да работят по-експедитивно.

Следващ докладчик е госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, което 

се  е  получили  от  секционна  избирателна  комисия  Мидрант  от 

Република Южна Африка чрез комуникационния пункт и ви моля за 

последващо  одобрение,  тъй  като  писмото  го  препратих  за 

предприемане на действия по компетентност с оглед на изложеното, 
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а  именно  че  председателят  на  секционната  избирателна  комисия 

счита,  че  има  опасение  бюлетините  за  гласуване  в  изборите  за 

президент и вицепрезидент на републиката, както и в националния 

референдум да не достигнат и искат инструкции. „Бихме искали да 

ни инструктирате как можем да осигурим на избирателите право на 

глас, когато изчерпим наличните бюлетини”. 

Изпратила  съм  го  по  имейл  на  Работна  група  „Избори”  с 

копие  до  господин  Такев  за  предприемане  на  действия  по 

компетентност. Свързала съм се с господин Стоев, който от вчера ми 

е известно, че днес е дежурен, и съм го уведомила, че ще им бъде 

препратено и има такъв проблем. Сега току-що преди доклада с мен 

се свърза секретарят, връзката беше лоша, аз сега ще изляза, за да се 

чуя отново с членовете на тази секционна избирателна комисия. Ще 

им  докладвам,  че  сме  предприели  действия  и  по  някакъв  начин 

чисто психологически да…

Моля за последващо одобрение. И ще се свържа по телефона 

отново  с  господин  Стоев  да  ни  уведоми  какви  действия  са 

предприети, дори и писмено, с оглед писменото препращане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване на това предложението.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15 (  Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,   Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,   Росица Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  пристигнал  е  сигнал  от  Николай  Любомиров 

Горчовски, който се оплаква от това, че членовете на секционната 

избирателна комисия в секцията, в която е упражнил правото си на 

глас,  са  го попитали дали ще гласува в националния референдум. 

Секцията  се  намира  в  Мездра,  това  е  СИК  №  3.  Разговарях  с 

председателя  на  Районната  избирателна  комисия  –  Враца.  А 
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междувременно  в  съобщението,  което  току-що  качихме  на 

страницата  на  Централната  избирателна  комисия,  включихме  и 

начина на поведение на секционните избирателни комисии относно 

гласуването в двата вида избори. 

Докладвам го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И още една жалба ми е разпределена, с 

№  Ж-36.1  от  6  ноември  2016  г.  Тя  е  от  Елианна  Стоянова 

Младенова, определена за заместник-председател на 33-а секционна 

избирателна  комисия  в  23-и  район,  София.  Жалбоподателката  се 

оплаква,  че  след като вчера,  на 5-и,  е  участвала в приемането на 

материалите и книжата и подреждането на секцията, тази сутрин в 

6,45, на 6 ноември, не е била допусната до секцията от отговорника 

на Десето училище в ж.к. „Младост” 1 Валентин Колев под предлог, 

че същата е била сменена.

Изпратих  жалбата  по  компетентност  на  23-и  РИК  за 

незабавно  произнасяне  и  с  указание  ЦИК  незабавно  да  бъде 

уведомена. Моля ви за последващо одобрение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  България. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (  Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,   Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.  Сега  е  госпожа  Иванова.  Да  се  готви  госпожа 

Нейкова. Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпило  запитване  по  електронната  поща  на  ЦИК  в  9,27  ч.  от 

господин  Росен  Попов.  Същият  отправя  въпроса,  вече  упражнил 

правото си на глас, трябва ли да ме питат дали искам да гласувам за 

референдум или не.  Преди малко в избирателна секция № 6 в гр. 

Козлодуй ме попитаха. Моля направете проверка.
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Уведомявам ви, че съм провела разговор с председателя на 

РИК – Враца, Иво Петров, който да обърне внимание на секционната 

избирателна  комисия  да  извърши  проверка  по  случая.  Да  обърне 

внимание  на  секционната  избирателна  комисия,  че  не  могат  да 

поставят такъв въпрос на гласоподавателите,  а следва стриктно да 

спазват  методическите  указания  за  секционните  избирателни 

комисии.

В  тази  връзка  вече  имаме  и  съобщение  на  сайта  на 

Централната избирателна комисия. Върнала съм отговора по имейла 

на господин Попов в тази връзка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, по този повод, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, това са широко обсъждани 

въпроси,  всеки може да  отговори и  да  спрем да  докладваме  този 

въпрос в зала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Обръщам  внимание  само,  че  сигналът 

беше  постъпил  преди  да  вземем  това  решение  и  да  бъде  качено 

съобщението на сайта на ЦИК.

Колеги,  докладвам  ви  постъпил  сигнал  от  госпожа  Ана 

Момчилова,  същата е оставила телефон, която ни уведомява,  че в 

секция  №  40,  ж.к.  „Красна  поляна”  избирател  е  пуснал  и  двете 

бюлетини в урната за референдума и че не е бил поставен печат на 

бюлетината за  президент и вицепрезидент.  От начина,  по който е 

формулирано  твърдението,  оставам  с  впечатление,  че  се  касае  за 

друго лице, различно от въпросната госпожо. Независимо от всичко 

аз проведох разговор с председателя на РИК-25,  София,  която ме 

уведоми, че госпожата е звъняла по телефона и до тях. Извършена е 

проверка  по  случая.  Наистина  се  оказва,  че  по  погрешка  и  двете 

бюлетини са пуснати в урната за  референдум. Вие знаете  нашите 

методически  указания,  че  това  ще  бъде  действителен  глас  след 

приключване  на  изборния  ден  и  преброяването  на  бюлетините. 

Председателят на Районната избирателна комисия е дал указание за 
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стриктно спазване от съответната  секционна избирателна комисия 

на методическите указания в тази връзка.

Потърсих  многократно  госпожата  на  подадения  телефон, 

повече от час телефонът й е изключен и не мога да се свържа с нея, 

за да й дам отговор.

И  последният  сигнал,  току-що  ми  беше  разпределен,  от 

Гергана Румянова Милушева. Същата ни уведомява, че в секция № 

21 в ж.к. „Дружба” пускат хората да гласуват само по азбучен ред. 

Има хора, които чакат повече от един час. Човек с табела „Член на 

СИК” отмята хората на вратата на секцията.

Аз ви предлагам да се свържа с председателя на РИК-24 и 

веднага да бъдат информирани СИК да преустановят тази порочна 

практика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ако  такава 

практика наистина е налице.

КАТЯ ИВАНОВА: Ако такава се установи при извършената 

проверка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Защото, госпожо 

Иванова, дълбоко се съмнявам, че има такава практика.

Колеги, възражения срещу това предложението? Не виждам.

Госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № Т-32-1 от 6 ноември 

е постъпил сигнал от Донка Димитрова Тодорова, че в 19-и район, 

Русе, е подадена жалба от избирател, че на бюлетината за гласуване 

в  изборите  не  е  поставен  втори  печат  и  така  е  пусната  в 

избирателната  кутия.  Сигналът  е  подаден  от  член  на  Районната 

избирателна  комисия.  Аз  разговарях  с  председателя  на  Районната 

избирателна комисия – Русе. При тях е постъпила такава жалба, но 

от Татяна Димитрова Василева,  случаят е от община Две могили, 

във втора секция, и Районната избирателна комисия с решение № 

158-ПВР  от  6  ноември  се  е  произнесла,  като  е  указала  на 

секционната  избирателна  комисия  недопускане  на  следващо 
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нарушение от същия вид и строго спазване правилата на Изборния 

кодекс и методическите указания.

В сигнала до Централната избирателна комисия е записано, 

че  Районната  избирателна комисия – Русе,  не се е  произнесла по 

отношение на действителността на бюлетината. Аз мисля, че дали 

бюлетината  е  действителна  или  недействителна  е  работа  на 

секционната избирателна комисия след приключване на гласуването, 

макар  че  в  този  случай  вероятно  става  въпрос  вече  за 

недействителна бюлетина.

Предлагам  ви  да  го  приемем  за  сведение,  след  като  има 

решение на Районната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  има ли 

други становища? Не виждам. Остава за сведение.

Следващ докладчик е господин Арнаудов. Заповядайте,.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви сигнал с вх. № 

Т-3-.3 от 6 ноември 2016 г. от Ангел Трифонов Александров, който 

твърди,  че  в  „Люлин”,  секция  № 75,  са  му  показали  инструкция, 

според която родените преди 31 декември 1931 г.  нямат право да 

гласуват и пита вярно ли е това. 

Свързах се с председателя на РИК-25 да извършат проверка и 

да дадат инструкции, както и се свързах с господин Александров и 

му казах, че такова нещо няма и ще може да гласува.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов. Следващ докладчик е госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  както  чухте  от 

останалите  колеги,  говорихме  с  няколко  човека  по  повод  на 

подадените сигнали, включително и аз това, което констатирах днес 

при моето гласуване, качено е вече на нашата страница съобщение, с 

което  указваме,  че  секционната  избирателна  комисия  информира 

избирателя, че се гласува за избори за президент и вицепрезидент и 

за  национален  референдум,  избирателите  първо  се  проверяват  в 

двата списъка за гласуване и им се предоставят и двете бюлетини, 

като  влизат  само  веднъж  в  кабината  за  гласуване.  А  когато 
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избирател заяви, че няма да гласува в изборите или референдума, 

той  не  се  проверява  в  списъка  и  не  му  се  дават  бюлетини  за 

гласуване.

Както  казах,  съобщението  вече  е  на  нашата  страница. 

Изпратено  е  и  като  прессъобщение  до  всички  медии  и  моля  за 

последващо одобрение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, моля за последващо одобрение. Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (  Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,   Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,   Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Следващ  докладчик е  господин  Баханов.  Да  се  готви 

господин Ивков.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги,  на  първо  място ви 

докладвам два сигнала, получени по отношение на секция № 143 в 

гр.  Варна.  И  двата  сигнала  са  идентични  –  че  се  гласува  в  две 

различни кабини и не дават едновременно бюлетините, а първо за 

президент  и  после  за  референдум.  И  избирателните  списъци  са 

разположени на неудобно място и не се виждат от хората.

Свързах  се  по  телефона  с  председателя  на  Районната 

избирателна комисия – Варна. Дадени са му указания за извършване 

на  проверка  и  с  оглед  на  резултата  от  проверката  да  даде 

методически  указания  относно  спазване  на  Изборния  кодекс, 

методическите  указания  на  ЦИК  и  решенията  на  Централната 

избирателна комисия. Това са двата сигнала.

Другите  два  сигнала  са  пак  във  връзка  с  докладваните  от 

колегите. Уведомяват, че хората задължително трябва да гласуват за 

референдума, даже ги карат да пускат дори и празни бюлетини. Това 

са два сигнала – единият от Варна, другият от Добрич. Отново съм 

се  свързал с  председателите  на  Районната  избирателна комисия – 

Варна,  и  Районната  избирателна  комисия  –  Добрич,  по телефона, 
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уведомил  съм  ги  за  сигналите,  да  предприемат  необходимите 

действия за преустановяване на такава практика, ако я има, от страна 

на секционните избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Баханов,  ще ми позволите ли само една отношение да взема тук? 

Колеги, мисля, че Централната избирателна комисия направи всичко 

необходимо  начинът  на  действие  и  поведение  на  секционните 

избирателни комисии по повод изборите и референдума да достигне 

до секционните избирателни комисии и до всички граждани.  Има 

методически  указания,  беше  проведено  обучение,  беше  направен 

разяснителен  клип,  нашите говорители,  както и  други членове  на 

Централната  избирателна  комисия  регулярно  предоставяха  тази 

информация. Благодаря ви и днес, колеги, че обръщате внимание на 

районните  избирателни  комисии  да  обърнат  внимание  на 

секционните избирателни комисии.

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Последното,  уважаеми  колеги,  е  за 

нарушение в избирателна секция № 55 в гр. Шумен. Жалбоподателят 

даже  си  е  предоставил  телефон  и  може  да  съдейства.  Може  да 

посочи член на секционната избирателна комисия, който се е опитал 

да го отклони от участие в референдума. „Когато повдигнах въпроса, 

всички от  комисията  се  снишиха  в  опит  да  потулят  случая.”  Той 

счита, че се прави опит да се намали участието в референдума и се 

виждало с просто око по-малкото бюлетини в урната за референдум 

в  сравнение  с  тези  в  урната  за  избор  на  президент.  Готов  е  да 

съдейства, посочил си е име и телефон.

Отново  съм  се  свързал  по  телефона  с  председателя  на 

Районната избирателна комисия – Шумен, да се извърши незабавна 

проверка и да се преустанови такава практика, ако, разбира се, има 

такава към момента. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик е господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № ПВР-23-116 от 6 ноември 2016 г. 

Това е от Георги Гущанов, секретар в секция в Манчестър. Изпраща 

ни  пълномощно  на  Марин  Янков  Янакиев,  който  иска  да  бъде 

вписан  –  пише  той  –  като  наблюдатели  в  секция  в  Манчестър, 

легитимен ли е този документ, с кое приложение трябва да впишем 

въпросния господин като наблюдател. 

Свързах се своевременно, без да изчаквам заседанието, за да 

обясня,  че  не  става  въпрос  за  наблюдател,  а  за  представител  на 

инициативния комитет. Проверих в сайта на ЦИК, той е оповестен 

като  такъв,  редовно  е  упълномощен  като  представител  на 

инициативния  комитет,  представляван  от  Станислав  Тодоров 

Трифонов. Свързах се с колегата, указах му да го допуснат не като 

наблюдател,  а  като  представител  и  че  има  правата  само  относно 

националния  референдум,  включително  да  получава  копия  от 

протоколи и да присъства в помещението. Така че ви го докладвам 

за сведение и за последващо одобрение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Вие вече сте дал 

указания, няма нужда от последващо одобрение. Продължете.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Продължавам  със  сигнал  от  Жулиета 

Тенчева,  секретар  на  секционна  избирателна  комисия  в  Истанбул 

Картал. Сигналът казва, че 47 души, които са гласували за президент 

и референдум имената им са само в списъка за референдум. Наложи 

се  да  звънна  обратно за  допълнителна информация на  госпожата, 

свързах се с нея чрез неин колега от комисията, за да установя какъв 

е проблемът. И тя всъщност каза, че тези лица имат право на глас и в 

изборите за президент и вицепрезидент и в референдума, попълнили 

са декларации, обаче били вписани само в единия списък, макар че 

са гласували за двата вида избор. Попитах я тя защо ме сигнализира 

и защо са допуснали това и че това е грубо нарушение на процеса. И 

указах всички лица с право на глас, които попълват декларации и за 

двата  вида  избор,  да  бъдат  вписвани и  в  двата  списъка,  да  не  се 

допуска да гласува лице, без да е вписано в списъка. Казах й, че това 
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е  нейно  задължение  като  секретар  на  комисията  и  да  предаде 

указанията ми на председателя и на цялата комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин  Ивков,  може  би  трябва  да  се  допълни –  и  да  съставят 

протокол за тези случаи, в които това не се е случило.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  казах  лицата  да  бъдат  вписани  и  в 

двата  списъка.  Ще  допълня,  че  след  като  завършат,  трябва  да  се 

състави протокол. Приемаме.

Следващ  сигнал,  пристигнал  в  10,44  ч.  по  телефона  е  с 

подател  Стоян  Станев.  И  с  него  се  свързах  по  телефона 

допълнително,  за  да  кажа  точно  къде  е.  Информира  ни,  че  при 

гласуване  хората  извършват  поотделно  гласуване  за  президент  и 

референдум,  вместо  едновременно  за  двете.  Бюлетините  биват 

давани поотделно. Пита законосъобразно ли е.

Аз му отговорих своевременно, че бюлетините могат да се 

дават  една  по  една  и  такъв  е  редът,  но  той  ми  поясни,  че  в  с. 

Просник и във всичките секции първо влизат в кабината и гласуват 

за  президент,  след като излязат  от кабината ги питат искат ли да 

гласуват и в референдум.

Предлагам да ме оторизирате след заседанието в почивката 

да укажа реда, който сме указали вече и в методическите указания, а 

именно да се влиза и с двете бюлетини.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков, 

първо изпратихме писмо до районните избирателни комисии, след 

това  публикувахме  и  съобщение,  но  няма  лошо да  се  укаже още 

веднъж.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ами може точно в това село Просник да 

не са го прочели. Добре, ще се обадя.

Продължете, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ № С-29-2 от 6 ноември 2016 г. 

Пише  ни  колега.  В  изборния  ден  ни  занимава  със  следното: 

„Здравейте!  Заявявам,  че  подавам  оставка  от  заеманата  длъжност 

член  на  Районната  избирателна  комисия  –  Ловеч,  считано  от  8 
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ноември 2016 г., по лични причини. В мотивите за напускане на РИК 

се  включват  и  решенията  на  ЦИК,  в  част  от  които  се  създава 

впечатление за незаконосъобразност,  липса на професионализъм и 

немотивираност. В дългогодишния си опит като член на ОИК и РИК 

на  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 

освободеното  място  да  бъде  в  РИК  да  бъде  назначена  като  член 

Клара Сашева Денчева (дава й и копие от диплома).”

Явно колегата в дългогодишната си практика не се е научил 

как  точно  се  дава  предложението.  Мисля  да  не  се  занимаваме  в 

изборния ден, тъй като оставката е дадена с писмо по електронната 

поща  и  е  от  8-и,  което  означава,  че  той  сега  ще  изпълнява 

задълженията си. Нека да изчакаме да го поставя на доклад след 8-и, 

а  сега  да  се  занимаваме  с  по-належащи  неща.  Предлагам  го  за 

сведение към този момент, а към 8-и ще се обадим може би, за да 

укажем  какво  точно  трябва  да  даде,  ако  действително  подава 

оставка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, необходимо 

е при евентуален нов избор.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Само  исках  да  ви  информирам.  Не  се 

казва точно кои решения на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ли  са 

вашите доклади?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам още много доклади, те са десетина. 

Всички са от  Обединени патриоти-НФСБ-Атака и  ВМРО относно 

изборния  процес  в  Турция,  като  има  и  едно  обобщаващо  писмо, 

което съм длъжен своевременно да ви докладвам, а другите сигнали 

ще ги докладвам на следващото заседание,  след като ги обработя 

всички.  Но  може  би  сега  трябва  да  ги  обсъдим,  защото  касаят 

сериозни искания и се изтъкват сериозни проблеми.

Входящ номер  С-50.3  от  6  ноември 2016  г.  До  ЦИК и  до 

Министерството  на  външните  работи:  „Уважаеми  представители, 
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заради  десетки  сигнали  (това  е  обобщаващото  писмо,  което  ни 

изпраща  Ангел  Джамбазки)  за  нарушения  при  провеждането  на 

избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  Република  България  на 

територията на Турция настояваме за спиране на изборния процес в 

южната  ни  съседка.  Юристите  на  коалицията  вече  са  изпратили 

жалби (това  е  купчината  жалби,  които  са  при  мен и  за  които  ви 

казах)  до  ЦИК,  в  които  се  съобщава  за  закононарушенията.  Към 

момента  те  касаят  секции  в  Бурса,  Цариград,  Текирдак,  Одрин, 

Люлебургас  и  Чорлу.  Наблюдателите,  които  сме  изпратили, 

посочват, че пред изборните секции има разкрити пунктове, в които 

трети  лица  попълват  декларациите  за  гласуване  на  български 

изселници и им посочват за кого трябва да гласуват. В секциите се 

говори предимно на турски език. На други места наблюдателите от 

България не са допускани в изборните секции. Според нас това може 

да се определи като изборна агресия от страна на Турция и трябва да 

има адекватна реакция от българската държава. Ясно е, че изборният 

процес в Турция е опорочен, за което предупреждавахме отдавна. В 

отговор на манипулациите трябва да бъде спрян изборният процес.”

Аз сега ви докладвам писмото, то не е подписано, получено е 

по електронната  поща.  Другите  десетина жалби са  именно в тази 

насока – че не се допускат представители на коалицията, че им се 

иска удостоверение от ЦИК. Ще ги докладвам по-късно, тъй като 

пристигнаха при мен по време на заседанието.

Не  знам какво  трябва  да  направим с  това.  Може би  да  го 

приемем в момента за сведение, да обсъдим и да се произнесем. Във 

всеки  случай  трябва  да  дадем  указания,  ако  съдържащата  се 

информация в сигналите отговаря на истината, след проверка и след 

като  се  чуем  със  съответните  председатели  на  секционни 

избирателни комисии да наредим да се преустанови това поведение. 

Да се допускат представителите по реда, по който сме указали, без 

да се искат никакви удостоверения, след като се провери на сайта на 

ЦИК, че те фигурират като такива. Там имаме не регистрационен, а 

имаме манифестационен режим, достатъчно е да бъдат оповестени. 
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Така че няма пречка, ако те носят баджовете и личните си карти, да 

бъдат допускани. За спиране на изборния процес разбира се, че аз не 

мога да говоря в момента, докато не извършим проверка. Защото ние 

имаме по мейла все пак дадени сигнали.  Ние трябва да проверим 

сигналите и ако има нарушение, да укажем. Друг е въпросът как ще 

се свържем с всичките десет председатели до следващото заседание.

Така че ви предлагам да се обадя, да установим истина ли е 

изложеното  във  всички  сигнали  и  да  ги  докладвам  на  следващо 

заседание в днешния ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Цанева 

искаше думата. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Аз  исках,  но  докладчикът  доразви  това, 

което имах и аз като идея, защото не може да обобщаваме просто, а 

трябва да имаме конкретика, да знаем за конкретна секция има ли 

такъв проблем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Освен  че  чух  достатъчно 

конкретика, колега Ивков, моля ви да се запозная по-подробно и не 

считам, че това трябва да бъде оставено за сведение. След като се 

запозная, ще консултирам с вас някои предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да се разберем! Не съм го предлагал да 

остава  за  сведение.  Казах,  в  момента  ви  осведомявам,  защото  ми 

пристига сега, за да сте наясно, защото  сигналите са важни и със 

сериозни  искания.  Разбира  се,  че  ще  го  поставя  на  следващо 

заседание, дори ще имам нужда от помощ от някой колега, защото 

сигналите са над десет, има конкретика вътре, сочат се секции, сочат 

се нарушенията.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз ще ви помогна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Сюлейман.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Във връзка с този сигнал 

аз  предлагам  и  друго.  Освен  да  се  обади  дежурният  колега  на 

председателите  на  секционните  избирателни  комисии,  в  същото 

време  да  искаме  и  мнението  на  консула,  който  отговаря  за  този 

район, във връзка с тези сигнали. Доколко те са верни, с оглед на 

това, че държавата има представител в секционната комисия. И на 

посланика евентуално, той да даде указания на консулите всеки един 

от представителите на държавата в съответните секции, той да даде 

в тази връзка информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

постъпиха предложения да извършим проверка с представителите на 

държавата.  От  една  страна,  председателите  на  секционните 

избирателни  комисии,  за  които  има  сигнали,  от  друга  страна, 

консула, който отговаря за съответното място, и посланика.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Нека  да  се  свържем  и  с 

Министерството на външните работи, за да видим как да получим 

по-бързо и съвместно информация. В смисъл, с какво могат да ни 

подпомогнат, ако е възможно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване така направените предложения.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  това  е 

господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

жалба,  която  е  постъпила  по  електронната  поща  на  Централната 

избирателна  комисия.  Жалбата  е  от  Виктория  Василева, 

пълномощник на инициативен комитет, представляван от Станислав 

Трифонов. Инициативният комитет, както знаете, е регистриран за 
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участие  в  информационно-разяснителната  кампания  за  участие  в 

националния референдум. В жалбата се твърди, че на всеки кръгъл 

час  в  телевизия  „Европа”  се  излъчва  видеоклип с  информация за 

това как се гласува в изборите за президент и вицепрезидент и на 

националния референдум. В края на клипа се казва буквално: „Добре 

е да знаете, че имате право да гласувате само за един от въпросите в 

националния референдум”. Завършва, че това е груба манипулация и 

опит  за  заблуждаване  и  объркване  на  избирателите.  Прилагат 

видеоматериал в доказателство на своите твърдения и се обръщат 

към  нас  да  предприемем  незабавно  необходимите  действия  за 

отстраняване на описаните нарушения.

Аз,  разбира  се,  веднага  прегледах  този  видеоматериал. 

Всичко описано отговаря на видяното от мен, с оглед на което аз 

веднага се свързах с госпожа Николета Стойчева – това е лицето, 

което отговаря за рекламата в телевизия „Европа”. Дал съм указание 

незабавно  това  да  бъде преустановено и  да  бъде редактиран  този 

текст.

Преди  десетина-петнадесет  минути  получих  обратна 

информация,  че  това  вече  е  направено.  За  което  аз  моля  за 

последващо одобрение на моите действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Госпожа Матева има думата.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви току-що постъпил 

сигнал от  госпожа Петромира Василева, че във Враца, в секция № 

27, в училище „Христо Ботев” има много хора и гласуването се бави 

твърде  много  време.  Свързах  се  с  председателя  на  Районната 

избирателна  комисия –  Враца,  той  веднага  ще  изпрати  член  на 
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Районната  избирателна  комисия да  извърши  проверка  и  да  даде 

указания.  Свързах  се  и  с  жалбоподателката  по  телефона  и  я 

информирах. Така че ви докладвам за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, току-що ми беше разпределен 

сигнал от Десислава Михайлова, която заявява, че при гласуване в 

секция  №28 при  пускане  на  бюлетината  тя  се  била  разтворила  и 

тайната  на  вота  е  опорочена.  Пита  как  се  процедира  при  тази 

ситуация.

Колеги, предлагам ви да дадем съобщение или указания към 

всички районни избирателни комисии да дадат съответни указания 

към секционните избирателни комисии стриктно да спазват нашите 

указания за сгъване на бюлетината, за да се избегне вероятността от 

отваряне на бюлетините при гласуването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, чухте предложението. Режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Следващ докладчик е господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви сигнал, 

изпратен  по  телефона,  от  Митко  Шопов,  че  в  секцията,  която  е 

открита в гр. Варна в болница „Св. Ана”, е отказано да гласуват на 

служителите  на  болницата,  които  са  дежурни.  Същите  са  подали 

доклад и фигурират в списъците, но им е отказано. 

Така че ще ви моля да ми дадете възможност да се свържа 

веднага с председателя на РИК да уведоми секционната избирателна 

комисия,  че  служители,  които  са  заети  целия  ден,  изпълнявайки 

служебните си задължения в болницата, могат да гласуват, ако има 

открита там секционна избирателна комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбира  се, 

господин Баханов, дори не е необходимо да се подлага на гласуване, 

тъй като това е наше указание.

Заповядайте,  господин  Цачев.  Упълномощавам  госпожа 

Мусорлиева да води заседанието.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз предлагам в съобщението, което 

ще изпратим, освен за сгъването на бюлетините да укажем и това, че 

не бива да се откъсват предварително, тъй като при мен освен за 

сгъването  има  и  сигнали,  касаещи  предварително  откъсване  на 

бюлетината от кочана. Тези неща в общи линии вървят заедно.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  В  общо  съобщение  ли 

предлагате да стане.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ние  гласувахме  вече  предложението  на 

колегата Пенев. Да се добави.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Тъй  като  говорихме  с  колегата 

Бойкинова това съобщение, което сме качили на страницата, да бъде 

изпратено  и  до районните  избирателни комисии с  указание  да  го 

доведат  до  знанието  на  секционните  избирателни  комисии, 

предлагам  да  го  добавим  като  текст:  да  им  дадат  указание  и  за 

начина на сгъване на бюлетината, да не я откъсват предварително, 

включително  и  отрязъкът  да  не  се  откъсва  преди  да  гласува 

избирателят, а след като гласува, защото и такива сигнали имаше и в 

секциите, които проверявах, имаше такива действия.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  А  кой  ще  извърши 

конкретното действие по качване на съобщението?

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре,  уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
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Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня  

Цанева). 

Заповядайте, колега Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, във връзка със съобщението, 

което  приехме,  и  с  това  то  да  бъде  изпратено  до  районните 

избирателни  комисии  с  указание  за  секционните  избирателни 

комисии, предлагам всички сигнали, които постъпват във връзка с 

начина  на  сгъване  на  бюлетината,  във  връзка  с  начина  на 

организация  в  секционната  избирателна  комисия,  а  именно  че  са 

длъжни  да  ги  уведомят,  че  има  два  вида  избор,  че  първо  се 

проверяват двата списъка, след което им се дават и двете бюлетини 

и че влизат само веднъж в кабината за гласуване,  за  да става по-

бързо, защото има много сигнали, че влизат поотделно в две кабини, 

както и когато избирателят заяви, че няма да гласува в изборите или 

в референдума, съответно не му се дава бюлетина за гласуване, да не 

се  докладват  в  зала,  а  да  упълномощим  група  „Жалби”  под  мой 

контрол да уведомяваме подателите на сигналите,  че Централната 

избирателна  комисия  е  предприела  действия,  дала  е  указания  на 

секционните избирателни комисии. По същия начин ще бъде качено 

и  в  регистъра,  с  което  подателите  ще  могат  да  се  запознаят  с 

предприетите действия от Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари по този въпрос? Не виждам. Режим на гласуване.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева).

Продължете, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  уведомявам  ви  във  връзка 

със сигнала, който снощи ви докладвах от кмета на община Свищов, 

че Районната избирателна комисия – Велико Търново, е разгледала 

сигнала, постановила е решение № 226 от 5 ноември 2016 г. Приела 
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е,  че  жалбата  е  неоснователна  и  недоказана  и  е  оставена  без 

уважение.  Решението  е  качено  на  страницата  на  Районната 

избирателна  комисия  –  Велико  Търново.  Докладвам  ви  го  за 

сведение.

За  сведение  ви  докладвам  и  сигнал  от  господин  Теодор 

Антонов, който е подал сигнал до Районната избирателна комисия – 

Монтана,  която е  компетентна,  във връзка  с  искане да  му върнат 

погрешно представена флашка.

И  от  господин  Красимир  Петров,  който  ни  уведомява,  че 

можем да  укажем на секционните избирателни комисии,  за  да  не 

губят време, в списъците да означат с цветни кламери по азбучен ред 

имената. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, бих си позволила да обобщя с едно изречение. Разбира се, 

при нас пристигат сигнали за нарушения, но те не са от количество и 

със съдържание така, че да създадат в мен тревоги и съмнения за 

протичане на изборния процес днес. До този момент аз считам, че 

изборният процес протича нормално и на гражданите е осигурено 

правото да гласуват както в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката, така и в националния референдум, а там, където се 

произвеждат и частични местни избори, също гражданите да могат 

да гласуват за кмет.

Колеги,  с  това  закривам  тази  част  от  заседанието  на 

Централната  избирателна  комисия.  Припомням  ви,  че  следващата 

част започва в 14 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  12  членове  на  Централната  избирателна  комисия,  имаме 

необходимия кворум. Откривам тази част от  заседанието, тя е по-

рано, защото има въпрос, който трябва да решим.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  както  на  предходно 

заседание ви докладвах, първо, един имейл, получен от председателя 
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Йордан Радкин в секция № 325100180, Мидрант, това е Република 

Южна Африка, с въпрос и опасение относно евентуален недостиг на 

бюлетини.  Вие  знаете,  че  с  последващо  одобрение  одобрихме 

изпратеното  писмо  до  Министерството  на  външните  работи,  до 

Работна група „Избори”, също адресирано и до господин Василий 

Такев,  който  е  ръководител  на  тази  група,  като  приложено 

изпратихме за предприемане на действия по компетентност с оглед 

на  изложеното  в  получения  чрез  Комуникационния  пост  на  ЦИК 

имейл от конкретната секционна избирателна комисия.

Както ви докладвах, аз проведох и разговори по телефона в 

11,08 ч. с господин Светлан Стоев, като го уведомих още преди да 

бъде изпратен мейла, който последващо одобрихме. Също така, след 

като изпратихме писмото, отново се свързах с него в 11,36 ч., в 11,39 

ч. проведохме разговори и в 12,19 ч. също във връзка с хода, така да 

се каже, на процеса, който вървеше по уведомяване. Колеги, с мен се 

свързваше  Стефан  Бабачев,  който  е  секретар  на  секционна 

избирателна  комисия,  като знаете,  че  сме запознати  в  оперативен 

порядък  със  ситуацията,  че  към  момента  бюлетините  бяха  на 

свършване бюлетините в тази секционна избирателна комисия и ни 

поискаха отново чрез Комуникационния пункт разрешение да бъдат 

взети половин кочан бюлетини от Претория. Във връзка с което и с 

оглед  обсъжданията  в  оперативен  порядък  ние  изпратихме 

съобщение  чрез  Комуникационния  пункт  до  секционната 

избирателна комисия в Мидрант,  че имат разрешението да вземат 

половин кочан бюлетини от Претория. Колегите, които работно са 

запознати, госпожо председател, тъй като нямаме одобрение на това, 

ще ви моля да гласуваме за последващо одобрение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля 

последващо одобрение. Решение.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (  Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Продължете, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  този  имейл,  който 

последващо одобрихме, беше в 12,34 ч. изпратен наше време, при 

което от СИК № 180 се получи отново чрез Комуникационния пункт 

благодарение за разрешението, но за съжаление проблемът остава, 

тъй като в секцията в Претория до момента са използвали повече от 

60  бюлетини и  имат  чакащи гласоподаватели.  По тази  причина  е 

невъзможно да им изпратят бюлетините, като председателят Йордан 

Радкев сочи,  че бюлетините при тях са свършили в 12,50 ч.  Този 

имейл е получен в 13 ч. наше време.

С мен по телефона се свърза господин Стефан Бабачев, който 

е секретарят на комисията, и ме уведоми за същото нещо, което е 

изложено  и  по  мейла.  След  което  аз  уведомих  председателя  и 

госпожа Солакова, обсъдихме също и с други колеги. В момента сме 

информирани по телефона от господин Бабачев, че те пътуват към 

секционната  избирателна  комисия  в  Претория,  където  евентуално 

могат  да  направят  копие на  бюлетина за  гласуване в  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент.  Разполагаме  с  информация, 

предоставена  по  телефона  от  същото  лице,  че  в  секционната 

избирателна  комисия  разполагат  само  с  една  бюлетина,  която  те 

образецът.

Колеги, моля за вашите становища и мнения как да решим 

проблем с оглед да осигурим гласуването на всеки един български 

гражданин. Известена съм, че има около десет чакащи в секционната 

избирателна комисия в Мидрант.

Свързах  се  същевременно  с  господин  Стоев  по  телефона, 

който  ме  уведоми  току-що,  че  неговата  смяна  е  приключила  и 

господин Такев вече е дежурен, но аз нямах физическа възможност 

да  се  свържа  с  господин  Такев.  Уведомени  са  за  проблема 

многократно от Министерството на външните работи и са уведомени 

за нашето извънредно заседание.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  по  този  повод  моля  за  вашите  становища.  Разбрахте 

ситуацията, въпросът е по какъв начин ние осигуряваме гласуването. 

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Подкрепям предложението, щом става 

дума  за  десет  човека,  смятам,  че  трябва  допуснем  да  се  копира 

бюлетината.  Вината  не  е  в  тях,  така  че,  ако  има  техническа 

възможност, разбира се, да се направят копия от бюлетината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  уточнявам,  че  бях 

информирана по телефона,  че  има десет  избиратели,  които чакат. 

Това обаче не означава, че няма да се явят други. Ще проверя кога 

приключва изборния ден в Южна Африка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  предлагам 

колегата  Ганчева  да  се  свърже  със  секционната  избирателна 

комисия, да разбере още колко време има до края на изборния ден, 

за да преценим дали става дума само за тези десет избиратели, които 

са  пред  изборното  помещение  в  момента,  или  има  вероятност  да 

станат  повече.  И  дали  имат  техническа  възможност  да  копират 

бюлетините. Тогава да вземем решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, не възразявам да се свържа, 

даже  пред  вас  ще  се  свържа.  Само  че  в  момента  не  мога  да 

осъществя връзката,  защото те се свързват по вайбър и в момента 

въпреки  че  изписва,  че  господин  Бабачев  е  онлайн,  не  мога  да 

осъществя връзката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  тъй  като  нямаме  разлика  в 

часовото време, в Южна Африка изборния ден ще продължи още пет 
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часа и половина, аз предлагам да не вземаме в момента решение, тъй 

като очевидно може да има и повече избиратели и да се свържем с 

Министерството  на  външните работи  да  преценят  не  могат  ли да 

организират извозването на бюлетини.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Бих искала да  се  даде  думата  на 

господин Ивков, защото от предното ни заседание има въпрос, който 

ние решихме, свършена е работата, да се докладва. Въпросите са по 

множество сигнали и да се осъществи съответната връзка.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  осъществихме  връзка  със 

секретаря на СИК в Мидрант, моля да зададете въпросите си, за да 

можем с оглед яснота при взимане на решението да ги зададем и да 

осъществим пряка връзка.

Колеги, какви въпроси имате към секретаря на секционната 

избирателна комисия в Мидрант?

Искаме първо да уточним, че сте с наше часово време, както в 

Република България? Точно така, да.

Имате  ли  техническа  възможност  –  пита  председателят  на 

Комисията – за копие примерно на бюлетина от Претория?

СТЕФАН  БАБАЧЕВ  (по  телефона):  Копието  ще  бъде 

намалено от формат А3 на формат А4.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Благодарим  ви.  Други  въпроси 

имате ли, колеги?

СТЕФАН БАБАЧЕВ: Аз имам въпрос към Комисията.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Поставете  го.  В  момента  сте  на 

високоговорител и Комисията ви слуша.

СТЕФАН БАБАЧЕВ: Точно! Вие сте на високоговорител, а 

ние сме двама тук.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, поставете си въпроса.

СТЕФАН БАБАЧЕВ: Въпросът ми е такъв.  Бюлетината ще 

има един номер.  Може ли да  добавим зад номера на  бюлетината 

номера от 001 до 100?
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моето лично мнение споделям, нека 

първо да видим какво ще е решението на Централната избирателна 

комисия и тогава да обсъждаме.

СТЕФАН БАБАЧЕВ: Добре, ще ви изчакаме в посолството в 

Претория да ни се обадите обратно.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Други въпроси, колеги, имате ли?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ако трябва да се 

пренасят  бюлетини  от  място,  на  което  има  такива,  кое  е  най-

близкото място и за колко часа може да се стигне до вас?

СТЕФАН  БАБАЧЕВ:  В  Южна  Африка  има  три  изборни 

секции  –  едната  е  в  Претория,  едната  е  в  Мидрант,  другата  е  в 

Кейптаун.  От  Претория  до  Мидрант  са  80  км.  От  Мидрант  до 

Кейптаун  са  1500  км.  Единствената  възможност  е  Претория  и 

доколкото разбрах, те са готови да ни предадат 30 от бюлетините са, 

но опасенията са, че и те няма да стигнат.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Благодарим  ви  засега.  Изчакайте 

нашето решение.

СТЕФАН БАБАЧЕВ: Благодаря.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  мисля,  че  бях  много 

коректна в доклада си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, че все пак трябва да се свържем 

и  с  Претория,  за  да  се  уверим,  че  там  ще  останат  достатъчно 

бюлетини, ако предоставят 30.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ако мога да споделя, преди 

малко нашето питане беше половин кочан бюлетини да се дадат от 

Претория.  Ние  разрешихме,  сега  последващо  одобрихме.  Сега  по 

телефона беше поставен въпросът за 30 бройки. Аз за себе си лично 

не  мога  да  взема  решение  дали  в  Претория  има  достатъчен  брой 

бюлетини.  Дали ако  пренасочим с  наше решение от  Претория  30 

бюлетини  към  Мидрант,  не  мога  да  преценя  какви  ще  бъдат 

последиците. Ако искате да се свържем и с Претория.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Ганчева, във връзка с новата информация, която току-що получихме, 

аз бих помолила да се направи връзка с Претория, да се потвърди 

възможността за предоставяне на 30 бюлетини на тази секция и след 

това да вземем решение.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, ще помоля да 

възложите  на  член  на  Комисията  или  на  администрацията  да  се 

свърже с Претория, да постави въпросите и да информира членовете 

на ЦИК, включително и мен, защото аз имам освен Южна Африка и 

други ангажименти. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Ганчева,  аз не мога да възложа на член на  Комисията,  а 

който  желае  да  възложи  на  администрацията  –  всеки  член  на 

Комисията може да възложи.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Аз  ще  се  обадя  на  Претория,  ще 

взема  от  господин  Ахмедов  телефона  и  ще  се  свържа  и  ще  ви 

информирам.  Ама  какво  значи,  госпожо  председател,  да  не  ви 

прехвърлям топката на вас?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  се 

грижа за целия изборен процес заедно с всички вас. И не мисля, че 

член на Комисията може да ми възлага. Благодаря.

Колеги,  тъй  като  така  или  иначе,  имаме  извънредно 

заседание, аз моля да продължим с другите доклади.

В първата част взехме протоколно решение по отношение на 

господин  Ивков,  господин  Сюлейман,  господин  Мусорлиева  във 

връзка със секциите и ситуацията на гласуване в Турция.

Междувременно  господин  Томов  моли  за  едно 

предложението преди това.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, това, което искам да 

предложа,  е  още  сега  да  изпратим  писмо  до  всички  районни 

избирателни  комисии  с  молба  в  някакъв  разумен  срок  –  час  и 

половина или два – да направят оценка на риска в техните райони 

гласуването да не приключи до 20 ч. Да се съберат да обсъдят този 

51



въпрос и да изпратят становищата си до Централната избирателна 

комисия, така щото след два часа да знаем къде и колко районни 

избирателни комисии смятат, че има съществен риск да не може да 

приключи изборния ден в 20 ч. Тъй като активността е доста висока, 

има  опашки  на  много  места  в  страната,  да  имаме  по-конкретна 

информация,  въз  основа  на  която  да  вземем  решение,  ако  е 

необходимо да вземем това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин  Томов направи  предложението.  Госпожа  Матева има 

думата.

РОСИЦА  МАТЕВА: Аз  мисля,  че  колегата  Томов прави 

малко преждевременно това предложението, тъй като е в средата на 

изборния  ден.  Моето  учудване  също беше сутринта,  че  когато  аз 

отидох да гласувам, имаше опашки. Явно избирателната активност е 

висока,  явно  хората  са  разбрали  все  пак  че  гласуването  е 

задължително.  Но има разписано в закона,  ние сме дали указания 

във  всички  материали,  в  които  разясняваме,  че  в  20  ч.  ако  има 

избиратели, гласуването продължава. И смятам, че времето, в което 

ще се вземе това решение, е 20 ч. вечерта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 

Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Доколкото чух, тъй като  господин 

Томов трябва да слезе на пресконференция, той си даде въпроса, ще 

го  обсъдим  след  малко,  а  не  е  сега  за  разглеждане.  Сега  по 

процедура има думата Ивков. Беше дадена думата, само за да каже 

въпроса,  защото  трябва  да  слезе  на  пресконференция.  Ще  го 

обсъдим след това.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Моля,  предложението  ми  е  да  бъде 

разгледано сега в делови порядък. Без да отнемам много време на 

Комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Пенев 

има думата.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Процедурното ми предложение е да се 

отложи разглеждането на предложението на господин Томов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

процедурното  предложение  на  господин  Пенев  е  да  се  отложи 

разглеждането на въпроса, поставен от господин Томов.

Колеги, гласуваме процедурното предложение да се отложи 

разглежданто. Режим на гласуване.

Колеги, режим на прегласуване. Преди малко на един колега 

не е отчетен гласът.

Колеги, отменям гласуването, защото системата даде дефект.

Който е съгласен да се отложи този въпрос, моля да гласува.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против –  3 (Емануил  Христов,  

Цветозар Томов, Ивайло Ивков).

Отложи се този въпрос, но той е важен, колеги, да помислим.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ: Кратък  отрицателен  вот,  колеги.  По 

изчисления,  които правих  наистина  набързо,  за  да  се  ориентирам 

доколко сериозен може да стане проблемът, е възможно да се случи 

така, че повече от половин милион души да не са гласували към 20 ч. 

Затова ми изглежда, че е разумно да съберем повече информация. 

Разбира  се,  ще  се  съобразя  с  решението  на  Комисията,  но ще го 

поставя отново на следващо заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. И аз 

бих искала да го поставите, господин Томов.

Продължаваме.  Упълномощавам  госпожа Мусорлиева  да 

води заседанието.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, моля за 

тишина и спокойствие! Давам думата на колегата Ивков.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ: Колеги,  съгласно  протоколното  ни 

решение се свързах с генералния консул Ангел Ангелов. Звънях и в 

посолството  в  Анкара.  Той  каза,  че  отговаря  само  за  Бурса  и 

Истанбул.  Снабдих  се  и  с  телефона  на  министъра  на  външните 

работи, който отговарял за всички секции. Но междувременно след 

консултации  с  колегите  Арнаудов,  Сюлейман  и  със  знанието  на 

председателката решихме, че макар и да не е с одобрено протоколно 

решение, вместо да прозвъняваме секции, сега – имаме седем секции 

да  прозвъним –  а  след  това  да  дойдат  още  сигнали  за  други,  да 

изпратим едно писмо с указания за двата типа сигнали.

Писмото е във вътрешната мрежа в моя папка. Това е най-

добрият начин с оглед на това, че няма да губим много време. Ние 

така или иначе, не може да прозвъним във всички секции в Турция. 

Ако някъде това не се случва, като превантивен ефект.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  лично  се  свързах  с  господин 

Светлан Стоев, той ми даде телефона и на господин Такев. Просто 

ги  попитах  за  мнението  им  как  би  могло  да  достигне  нашето 

протоколно  решение  до  секционните  избирателни  комисии  и  те 

посъветваха да се пусне като циркулярна грама до ДКП-то, която 

стига до съответните секционни избирателни комисии, единствено 

чрез Комуникационния пункт, по простата причина, че ние сме тези, 

които трябва да указват на секционните избирателни комисии, а не 

Министерството  на  външните  работи.  Затова  трябва  да 

консолидираме единствено текст.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Сюлейман искаше думата.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Аз  благодаря  за  предоставената 

възможност.  Първо,  да  направя  уточнение  във  връзка  с  взето 

протоколно  решение  и  следващо  уточнение  във  връзка  с  писмо, 

което  е  подготвено  до  всички  секционни  избирателни  комисии  в 

Република Турция.  Според  мен това  е  или погрешно разбрано  от 
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колегите, които са подготвили това писмо, или сме надскочили себе 

си,  като  дописваме  вече  утвърдени  методически  указания  към 

секционните избирателни комисии извън страната. Аз абсолютно не 

съм съгласен и не съм участвал в изработването на такова писмо. 

Моето предложение беше да напишем едно писмо до посланика и до 

ръководителите  на  дипломатическите  и  консулските 

представителства,  те  от  своя  страна  чрез  представителите  на 

държавата  във  всяка  една  секция  да  проверят  тези  сигнали  и 

обратно, по този път да получим информация. А не да указваме на 

секционните избирателни комисии как да произвеждат изборите в 

изборния ден в 14 ч. вече. Аз съм против начина, по който тук се 

манипулира този казус.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Първо,  аз  виждам,  че  в  текста, 

предложен  от  колегата  Ивков,  пише:  „Във  връзка  с  постъпили 

множество  сигнали  (и  е  безспорно,  че  такива  има  много)  за 

извършени  закононарушения  на  изборния  процес…”  Единствено 

Централната избирателна комисия може да укаже на СИК. Текстът е 

пред вас, нямам никакво намерение да се разправям с вас, моля, ако 

има  допълнения  и  изменения  и  съответно  да  се  подложи  на 

гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Прав  е  колегата  Сюлейман,  може  би 

некоректно  докладвах,  но  в  негово  присъствие  го  направих,  не  е 

умишлено, не е одобрявал текст на писмо. Бяхме заедно пред зала и 

решихме, че е по-добре с едно писмо превантивно да кажем неща, 

които са истина и не са неправилни според мен, вместо да изчакваме 

сигнал за тази секция, за  онази секция и да си говоря  цял ден с 

представители на секционни избирателни комисии.

Разбира се, има право да си изрази отрицателното мнение за 

такова писмо, което ви предлагам.
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Що се касае вече по същество, аз мисля, че нищо не пречи 

вече да се пусне и това писмо ще помогне.  Ние нямаме време за 

разследвания  в  рамките на  изборния ден,  защото той ще свърши, 

докато установим. Ако не е така, още по-добре. Но ако е така, както 

се сочи в сигналите, указваме превантивно на длъжностните лица да 

не  допускат  тези  нарушения.  Имаме  осем  сигнала,  може  би  ще 

дойдат  още,  иска  се  спиране  на  изборния  процес  в  Република 

Турция. Аз казвам какво се иска. Докладвам коректно какво се иска.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Чаушев искаше думата. Заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  в  Конституцията  пише,  не  се  прави 

разлика между пол, народност, етност, образование на гражданите и 

т.н.  Ясен  текст!  Какви  са  тези  приказки  сега?  Аз  знам,  че 

Конституцията не е любимо четиво, обаче все пак съществува и е 

върховен  закон.  Толкова  –  по  тази  тема.  Ясен  текст  на 

Конституцията, която се прилага пряко!

Та,  по  нашия  закон,  чл.  57  и  чл.  26,  26а,  органът,  който 

разглежда жалби постъпили пред ЦИК за секционните избирателни 

комисии, е Централната избирателна комисия. Колко са тези жалби, 

сигнали  и  т.н.?  Ако  Централната  избирателна  комисия  ще  се 

произнася, трябва да си спазва закона и да се произнася въз основа 

на  жалби,  постъпили  в  Централната  избирателна  комисия,  а  не 

въобще „множество” – безкрайно, малко, голямо и т.н. Тоест като 

юристи си имаме предмет на произнасяне в съответния вариант, така 

както го пише в закона.  В този смисъл общи указания въобще че 

постъпвали  и  т.н.,  е  отделна  тема.  Всеки  може  да  слага  голямо 

количество  или  малко,  но  в  Централната  избирателна  комисия 

документално  обосновани  са  седем  сигнали.  Проверени  ли  са  за 

тяхната достоверност? Не. А ние вече тръгнахме да пишем указания. 

Толкова, само за уточнение правя това изказване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Пенев.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  аз  имам  процедурно 

предложение.  Тъй  като  няма  смисъл  тук  да  се  дебатира,  ясни  са 

двете  позиции,  излишно  е  да  губим  време  и  да  градим  някакъв 

имидж,  моля  ви  да  прекратим  дебатите  и  разискванията  и  да 

пристъпим към гласуване на това писмо, за да може да си свършим 

работата, а не само да си говорим в зала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 

процедура  по  прекратяване  на  дебата.  Който  е  съгласен  с 

прекратяване на разискванията, моля да гласува.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  8 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева); против – 5 

(Ерхан  Чаушев,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Ивилина  

Алексиева, Таня Цанева).

Колеги,  не  се  прие  това  предложение.  Отрицателен  вот  на 

госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, гласувах против, защото съгласно 

това  писмо  ние  вменяваме  функции  на  секционната  избирателна 

комисия  извън  нейните.  Ние  искаме  от  секционната  избирателна 

комисия да предотвратява попълване на декларации извън секцията, 

ние искаме от секционната избирателна комисия да следи дали има 

влияние  върху  вота  както  в  изборното  помещение,  така  и  пред 

изборното помещение. Затова гласувах против.

И  последният  ми  мотив  защо  гласувах  против.  Защото  в 

изборните помещения да не се допускат разговори от присъстващите 

за  мен също не е  коректно.  Ние можем да поискаме в изборното 

помещение секционната избирателна комисия да не говори на друг 

език, освен българския, но не на всички присъстващи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Мой 

кратък отрицателен вот, колеги. Не става дума за това писмо, колеги, 

срещу прекратяване на разискванията бях, защото исках да поставя 

въпроса – от сутринта имахме и друго протоколно решение, двете 
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неща не се бият, но то ще се изпълни ли? Това е моят отрицателен 

вот.

Колеги, продължаваме разискванията.  Заповядайте,  госпожо 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  Цанева,  няма 

указание  към  секционната  избирателна  комисия,  а  това  е 

превантивен текст към други лица. Тоест той няма да има никаква 

функция, но не е лошо да си стои. Нямаме указания към СИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като 

продължаваме  разискванията  по  този  въпрос,  а  на  мен  ми  се  ще 

бързо и оперативно да решим, защото и още един въпрос ни чака, 

колеги, сутринта имахме протоколно решение за връзка с консула, с 

посланика и с председателите на тези секции, за да се провери от 

представителите  на  държавата  дали  така  изнесените  факти  и 

обстоятелства  отговарят  на  истината.  Доколкото  разбрах,  е 

осъществена връзка с посланика и с консула, но с председателите не 

е осъществена,  защото в оперативен порядък се реши те да бъдат 

попитани с едно писмо. Права ли съм, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, не сте ме разбрали правилно. Говорих 

с  консула  и  той  ми  се  обажда  сега,  за  да  ми  даде  отчет  за 

свършеното.  Той каза,  че на територията на Истанбул и на Бурса 

може  да  даде  указания  но  за  другите  места  трябва  да  говоря  с 

министъра на външните работи. Аз се обадих в посолството, говорих 

непрекъснато  с  този  и  онзи и  ме препращаха.  Имам вече  личния 

телефон на посланика ни в Турция, но не успях да се обадя, тъй като 

влязох да докладвам. Във всеки случай, аз не знам какви указания да 

им давам, ако не се приеме това писмо. Аз устно такива указания 

бих им дал.  Какво значи да  се  провери?  Ние казваме,  че  това  са 

недопустими неща. Ако не се допускат, много добре! Ако обаче се 

допускат, трябва да се вземат мерки. Или искаме да свършим работа, 

или ще си играя цял ден на телефонист!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колега Ивков, дали са публикувани 

във  вътрешната  мрежа  тези  множество  сигнали?  Или  ако  ги  има 

събрани  някъде,  моля  да  ми  бъдат  предоставени  да  се  запозная. 

Защото всички тези сигнали е добре да бъдат проверени преди да 

мога да формирам вътрешно убеждение по предложения проект на 

писмо.  Тъй  като  се  притеснявам,  че  Централната  избирателна 

комисия по различен начин указва и има различно отношение към 

секционните избирателни комисии извън страната.

И второто което е.  В разговорите с  посланика и консулите 

изрично да се уточни в секционните избирателни комисии има ли 

представител  на  българската  държава.  На  този  въпрос  аз  лично 

искам  категоричен,  ясен  отговор.  Има  ли  секционни  избирателни 

комисии на територията на Република Турция, в чиито състави няма 

представител на българската държава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Разпределени са, съгласно правилата ни, 

от  ръководителя  на  група „Жалби”  Мария Бойкинова,  която  не  е 

дала  резолюция за качване във вътрешната мрежа.  Преписките са 

при мен и са на разположение във всеки един момент, ако искате да 

се запознаете.

Що  се  касае  до  това  какво  вие  искате  да  се  пита,  това  е 

абсолютно нов въпрос, който сега се повдига, и след като толкова 

искате, прозвънете ги и се осведомете за това, което ви интересува, 

госпожо  Солакова.  Никой  няма  да  ви  откаже  като  секретар  на 

Централната  избирателна  комисия.  Това  не  е  обсъждано  до  този 

момент и не е било мое задължение да го правя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за 

тишина! Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И в крайна сметка колко сигнала има в 

ЦИК?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Седем сигнала.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  А  дали  не  са  еднакви?  Значи, 

установихме, че към момента са седем, евентуално осем сигнала. В 

Турция има поне 35 секции.  Ако за  седем изглежда  има  някакви 

сигнали, но ние не сме ги проверили, за останалите двадесет и не 

знам  колко  си,  на  какво  основание  какво  правим  вече?  Чисто 

логически.  Кога няколко бройки стават множество ей,  богу,   си е 

апория, която  не  се  решава  от  началото  на  вековете  –  кога 

песъчинките  ставали купчинка.  Този номер е  неясен.  Нищо че  се 

използва думата множество и купчинка.

Във всеки случай в момента става въпрос за седем сигнала, а 

ние правим за всичките. Ами явно останалите пък си вършат добре 

работата, защо ще ги пращаме до всичките?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Абсолютно  съм  съгласен  с  колегата 

Чаушев. Първо, готов съм махна думата „множество”. Но защо съм 

го написал – защото в обобщаващия сигнал се казва „заради десетки 

сигнали  за  нарушения  при  провеждане  изборите”.  И  оттам  идва 

„множество”.  Тази  дума  не  е  толкова  важна  и  бихме  могли  да  я 

махнем, не държа на нея. Във връзка с постъпили сигнали.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Колеги,  все  пак  сме  юристи.  Ясно  че 

става въпрос за седем, ние не ги знаем общо взето за какво става 

въпрос в тях, защото изглежда не сме ги разгледали. Така схванах. 

Ако ще обсъждаме, трябва да си ограничим предмета, тъй както сме 

си юристи, въз основа на тези седем. И това е нормално.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  аз  изцяло подкрепям колегата 

Чаушев, че ако трябва да изпращаме нещо, трябва да бъде до тези 

секционни избирателни комисии, за които имаме сигнали. Можем, 

ако се обединим, да гласуваме този текст на писмото, само че аз 
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имам  предложение  към  него  –  да  не  посочваме  изрично,  че  е 

недопустимо  попълването  на  декларация  от  друго  лице.  Аз 

предлагам във втората точка на писмото да се пише, че попълването 

и подписването на декларациите се извършва от избирателите, може 

и пред изборното помещение с цел бързина. И смятам, че ще бъде 

достатъчно ясно, че не следва да е прави от други лица.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, това, което е написано 

в  този  текст,  очевидно  не  кореспондира  със  закона  и  основните 

принципи  въобще  на  правно-административната  сфера.  Вие  сте 

адвокати,  когато  си  пишете  жалбите,  едва  ли  очаквате 

жалбоподателят  да  ви напише саморъчно жалбата  и  да  я  прати в 

административния съд. Основният белег е подписът със съответните 

данни.  Подписът  удостоверява  кой  е  този,  който  си  упражнява 

правата, в случая, по административен ред. Този човек има документ 

за самоличност. Административният орган проверява документа за 

самоличност,  а  не  кой  какво  написал  или  ненаписал.  Ние 

проверяваме ли административните преписки кой ги е написал? И 

някъде някой проверява ли го  това в нашия правов ред? Че нали 

тъкмо  тези  услуги  са  адвокатските  услуги!  Тук  повечето  сте 

адвокати, вие пишете, а пък съответният гражданин се подписва.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Разбрахме идеята, не може 

до 17 ч. да се занимаваме с този въпрос, каквато е целта.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  На  следващо  място,  именно  затова 

Централната  избирателна  комисия  създаде  формуляр  и  в  крайна 

сметка  този  формуляр  трябва  да  бъде  подписан,  а  не  попълнен 

саморъчно.  Къде  го  пише това?  Пък и саморъчно дойде!  Че кога 

държавата в правовия си ред иска саморъчно изписване? Ами тези 

машини за какво са, уважаеми колеги?

Така че този текст трябва въобще да отпадне. Най-малкото не 

е в правомощията на СИК да контролира и т.н. В правомощията на 

СИК е да контролира дали данните са вярно попълнени.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ами ако човекът не знае 

езика, как ще се подпише?

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Как  да  не  знае,  той  има  документ  за 

самоличност,  в  който  има  подпис.  Очевидно  е,  че  той  вече  се  е 

подписал пред компетентните органи, за да му издадат въпросната 

карта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  аз  отново  ще  направя 

процедурно  предложение  –  моля  ви,  нека  не  губим  времето  на 

Централната  избирателна  комисия,  да  не  говорим  по  същество  и 

само  да  говорим,  все  едно  сме  на  митинга.  Нека  да  прекратим 

разискванията  и  да  гласуваме  предложението  на  колегата  Ивков, 

като се съобрази и предложението на колегата Матева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  По 

същество това е процедура за прекратяване на разискванията.

Колеги,  извън микрофон току-що ми казаха,  че  има и още 

едно предложение, което също ще подложа на гласуване, но това е 

процедура по прекратяване на дебата.

Колеги,  който  е  съгласен  дебатът  да  бъде  прекратен 

(системата в момента не работи), ще гласуваме с вдигане на ръка. 

Гласуваме процедура по прекратяване на дебата.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Ивилина  Алексиева,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин Райков, Росица Матева, ); против – 2 (Ерхан 

Чаушев и Метин Сюлейман).

Колеги, имаме писмо, което ще подложа на гласуване, но в 

зала е  постъпило предложение, което също трябва да подложа на 

гласуване, да се изпрати писмо до посланика и до консула в Турция, 

за  да  се  извърши  проверка  на  тези  сигнали.  И  както  след  всяка 

проверка Централната избирателна комисия да бъде информирана.
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Колеги,  който  е  съгласен  с  това  писмо  (то  не  изключва 

другото, и другото ще гласуваме), който е съгласен до посланика и 

до  консула  да  бъде  изпратено  едно  писмо,  за  да  се  извърши 

проверка, моля да гласува. Гласуваме с вдигане на ръка.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  8 (Владимир  Пенев,  

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Росица Матева);  

против – 6 (Бойчо Арнаудов,  Ивайло Ивков,  Таня Цанева,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Мария Бойкинова).

Колеги, не се прие това предложение за писмо.

Каква е поправката на госпожа Матева в другото писмо?

РОСИЦА  МАТЕВА:  Точка  втора  да  се  промени,  като  се 

укаже, че попълването и подписването на декларациите по образец 

може да се попълва пред изборното помещение, но от избирателите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Приема ли се от 

докладчика.?

Колеги, подлагам на гласуване това писмо само до секциите, 

за които имаме сигнал, заедно с това допълнение. Който е съгласен, 

моля да гласува.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,   Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,   Мартин  Райков, 

Росица Матева, Румен Цачев);  против – 4 (Ерхан Чаушев, Севинч  

Солакова, Метин Сюлейман, Таня Цанева).

Колеги, прие се това предложение.

Връщаме на предходния казус, ситуацията там вече  е ясна. 

Моля, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  времето,  с  което 

разполагах,  докато  Централната  избирателна  комисия  обсъждаше 

друг въпрос…
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Ганчева, 

извинете ме, имаше отрицателни вотове,  които не съм забелязала. 

Госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  независимо  че 

поисках, до този момент не съм запозната със сигналите. На второ 

място, в писмото пише „множество сигнали”. От доклада, ако помня 

добре,  чух осем сигнала.  На следващо място, изпращаме нещо, за 

което в последния момент се прави уточнение,  че е  само до тези 

секции,  за  които  има  сигнали.  Ние  дори  не  ги  знаем.  Значи  в 

момента ние гласуваме, без да знаем, наизуст, защото знаем как да 

гласуваме. Знам, че се гласува наизуст. И чета днес, че сме били за 

обединение и неразделение!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Втори 

отрицателен вот на господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Аз  гласувах  против,  защото 

Централната  избирателна  комисия  с  това  свое  решение  надскочи 

себе си. За пореден път с едно писмо по едни сигнали, които не са 

потвърдени,  които  Централната  избирателна  комисия  не  иска  да 

провери  от  представители  на  държавата  в  съответните  секционни 

избирателни комисии, дописвайки методическите указания, задължи 

избирателните  комисии  на  територията  на  Република  Турция  да 

приложат  едни  противозаконни  текстове,  а  именно  да  накарат 

избирателите да попълват собственоръчно декларациите. Прочетете 

текста  н  чл.  33,  ал.  2,  там  е  посочено,  че  те  трябва  да  подават 

декларации. Такива са и нашите указания в самата изборна книга. 

Никъде няма задължение, че избирателите собственоръчно трябва да 

попълват тези декларации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  господин 

Чаушев за отрицателен вот.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моят отрицателен вот е в същата логика. 

Първо се подава множество, не е проверено нищо, но Централната 

избирателна  комисия  действа  ад  хок  и  вече  е  готова  със  своята 

присъда, без каквото и да е проверила, без каквото и да е решил, по 
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някакви смътни представи, предразсъдъци,  бих ги казал директно, 

леко заобикаляйки (леко в кавички), без произнасяне и разследване 

на въпросния случай, вече даваме указания и то общо за всичките. 

Няма забрана в българския правов ред и задължение гражданинът 

при административно производство сам да си ги изписва, саморъчно 

данните.  Тези  данни  са  в  паспорта  му.  Секционната  избирателна 

комисия трябва да провери само тези данни и да провери подписа, 

който  е  върху  личната  му  карта  дали  съответства  на  въпросната 

декларация.  Тук  действително  Централната  избирателна  комисия 

надмина себе си в случая, само и единствено да угоди на определен 

тип  внушения,  които,  както  винаги,  в  изборния  ден  са  просто 

задължителни всеки път. Само че този път Централната избирателна 

комисия не устоя!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  продължаваме  с  предходния  доклад,  а  след  това  ще  дам 

думата и на господин Христов. Но в момента госпожа Ганчева – с 

ясна  картина  на  ситуацията,  която  ни  представи.  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  към  момента  след 

проведени разговори в присъствието и на други колеги и аз лично 

ситуацията е следната.  Тук госпожа Бойкинова ми е разпределила 

един входящ номер, който има отношение и е пристигнал в група 

„Жалби”, грама от Министерството на външните работи, че същото 

е било информирано за недостиг на бюлетини за ПВР и за НР в СИК 

в Мидрант в Република Южна Африка. Колеги, аз лично във всички 

разговори не съм информирана, че има недостиг на бюлетини за НР. 

Доколкото разбрах, има за ПВР. Сега току-що прочитам, че за НР 

също има недостиг. Молят за нашето спешно разрешение от кочана 

бюлетини за гласуване за ПВР и за НР в СИК в Претория, Република 

Южна Африка да бъдат откъснати по 50 бюлетини, които да бъдат 

предадени на СИК в Мидрант.

Колеги, аз се свързах с господин Такев, този имейл е получен 

в 13,08 ч., преди малко се запознах, той ми каза, че – като позволи да 
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го цитирам, аз му казах, че ще го цитирам, за да докладвам с оглед 

информираното  решение,  което  трябва  да  вземе  Централната 

избирателна комисия – че ситуацията е следната. Информирани са и 

те, че няма бюлетини в СИК Мидрант. Също така председателката 

на СИК в Претория отказва да дава каквито и да било бюлетини. 

Доколкото  разбрах,  те  са  правили  преценката  за  изпращане  на 

количество бюлетини на база гласуване в предходни години, може 

би  се  касае  за  неправилна  преценка  при  разпределението  на 

бюлетините – ме информира господин Такев.

Аз повече  информация в  тази посока нямам.  Към момента 

секретарят  на  СИК в  Мидрант  се  намира  в  СИК Претория.  СИК 

Претория отказва каквито и да било бюлетини да даде – господин 

Цачев,  госпожа  Грозева  бяха  с  мен,  когато  провеждахме 

разговорите, вие, госпожо председател. Само че в СИК Мидрант има 

чакащи избиратели, които по време на първия ми доклад бяха десет, 

сега не знаем колко точно са. Беше поставен въпросът пред мен и 

господин  Цачев  от  секретаря  на  СИК  Мидрант,  в  случай  че 

Централната  избирателна  комисия  вземе  някакво  решение  да  се 

гласува с копирана бюлетина, както беше направено предложение от 

колегата Томов, питат има ли възможност тя да бъде изпратена чрез 

Комуникационния пункт на имейла на СИК Мидрант, защото в СИК 

Претория дори отказват да се копира по някакъв начин бюлетината.

Това  са,  колеги,  фактите  и  обстоятелствата,  относими  към 

случая, и ви моля за вашите становища, мнения и да вземем някакво 

решение  с  оглед  осигуряване  правото  на  глас  на  избирателите. 

Колеги,  действително не знаех как  стои въпросът за  националния 

референдум, защото, доколкото аз имам яснота,  и колегите,  които 

участват във всички оперативни разговори, които се проведоха, за 

мен лично беше ясно, че е за президент и вицепрезидент.  Защото 

говорихме  за  кочани,  за  откъсване,  за  разделяне  и  пр.  За  това 

свидетелстват и обективираните в писма данни, които имаме и които 

с няколко протоколни решения последващо одобрихме.
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За да допълня доклада си, току-що ми се обади секретарят на 

секционната избирателна комисия в Мидрант и каза, че тръгват вече 

от Претория. Поставих въпроса за националния референдум и той ме 

информира,  че  няма  бюлетини  и  за  националния  референдум. 

Поставих въпроса за пликовете, не можа точно да се сети, но каза, че 

може би  имат  30  плика,  но  на  мен  на  база  на  моето  субективно 

възприятие  в разговора не ми внесе яснота.  Те тръгват  за  СИК в 

Мидрант и очакват решението на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  момента  се 

сканира бюлетината, за да се види как тя ще изглежда на формат А4. 

Докато това действие бъде извършено, госпожа Грозева има думата.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  подготвено  е  вече 

решението  за  промени  в  съставите  на  секционните  избирателни 

комисии,  но  току-що  ми  беше  разпределена  екстрена  грама  от 

Берлин, с която ни посланикът и първият секретар на посолството ни 

препращат  две  решения  на  секционната  избирателна  комисия  № 

326400305 и секция № 326400268 – и  двете  секции се  намират в 

Берлин.  Те  са  взели  решение  да  ни  предложат  да  им  разрешим 

увеличаване броя на секционната избирателна комисия от седем на 

девет  поради  струпване  на  изключително  много  хора  пред 

помещението.  Задържах  решението,  което  бях  подготвила,  за  да 

може, ако Комисията прецени и гласуваме да увеличим състава на 

тези две секционни избирателни комисии, намиращи се в Берлин, на 

„Лайпциг щрасе” 20, в Германия, да го включа в решението, което 

предстои да ви докладвам.

Решението е взето в 12,30 ч., в момента е 14,30 ч., абсолютно 

ненавременно  е  сега  тепърва  да  вземаме  решение  за  увеличаване 

бройката  на  секционните  избирателни  комисии.  Между  другото, 

имаме данни, че и в Великобритания има струпване на много хора. 

Така  че,  мнението  ми  е,  че  в  14,20  ч.  не  следва  да  увеличаваме 

състави на секционни избирателни комисии.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

становището  на  докладчика.  Моля  за  вашите  становища. 

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Аз  мисля,  че  Германия  е  достатъчно 

окастрена  с  тези  ДКП-та  и  все  ми се  струва,  че  седем човека  са 

малко . А щом имат желание да помогнат, да помогнат. Предлагам 

да го гласуваме, а не да го гласуваме, а не да го оставяме само на 

докладчика. Защото си мисля, че дори 13,30 ч. да е там, дори двама 

души  да  помогнат  при  обработването  и  още  десет  човека  да 

гласуват, не е никакъв проблем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, не е само просто да кажем, че 

ще  помогнат.  В  крайна  сметка  организацията  на  работа  в 

секционната  избирателна  комисия  предполага  двама  души  да 

работят  по  един  с  двата  списъка,  двама  с  бюлетините  и  оттам 

нататък един трябва да организира и двама могат да си почиват през 

това  време.  Така  че  ми  се  струва,  че  седем  човека  са  напълно 

достатъчни,  ако  има  достатъчно  добра  организация  на  работа.  А 

иначе ще станат много и ще си пречат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз няма да взема отношение 

по организацията на работа в конкретната секция и дали двама или 

трима в повече ще е допринесат за улесняване на изборния процес, 

но считам, че съгласно чл. 102 и следващите 105, може би трябва да 

помислим дали имаме правно основание да увеличим сега състава на 

която  и  да  било  секционна  избирателна  комисия.  Аз  лично  не 

възразявам  да  бъдат  по-големи,  не  считам  че  боравенето  с  два 

избирателни списъка, както беше изразено, обаче имаме ли правно 

основание да направим това нещо е по-скоро въпросът. Първо да си 

отговорим на този въпрос и после да разсъждаваме. Консултациите 

са  приключили,  партиите  са  си  направили  предложенията, 

68



Министерството на външните работи също, още повече знаете,  че 

ние имаме едно изменение,  когато незаетите  места се публикуват 

незабавно на страницата,  дали ще осигурим тази прозрачност при 

назначаване сега. Това е моето притеснение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И 

госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  В  допълнение  на  това,  което  каза 

колегата  Ганчева,  не  забравяйте,  че  половината  от  изборния  ден 

мина  и  ако  назначим  още  двама  члена,  те  би  следвало  да  се 

подпишат в протокола и да установят обстоятелства, които са били 

налични,  когато  не  са  били  членове  на  секционната  избирателна 

комисия.  Така  че  ми  се  струва,  че  наистина  не  е  правилно  да 

извършваме такива действия по средата на изборния ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Действах  импулсивно,  наистина 

съображенията на колегите са резонни, така че си оттеглям всякакви 

предложения относно броя на секционните избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Мисля, колеги, че въпросът е решен.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Комисията  обсъди  и  счете,  към 

настоящия  момент  няма  законно основание  да  увеличава  броя  на 

членовете  на  секционните  избирателни  комисии  в  Германия. 

Предложението  е  пристигнало  с  вх.  № ПВР-23-117  от  6  ноември 

2016 г. в 14,07 ч. по електронната поща.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, имам един въпрос. 

Имат  ли  номера  секциите  в  Република  Турция?  Означава  ли 

предложението, което беше подложено на гласуване, да се изпрати 

писмо  до  секциите,  за  които  имаме  сигнали,  да  се  посочат 

конкретните секции, а те имат своите номера. Щом не са посочени в 

писмото, което е изготвено, да считаме ли, че в Република Турция 
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секциите  не  са  получили  номера?  Моля  на  този  въпрос  да  се 

отговори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз мисля, че ние гласувахме да 

бъдат  описани  секционните  избирателни  комисии,  тези  седем,  за 

които  има  подадени  сигнали.  Така  че  така  би  следвало  да  бъдат 

описани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз наистина предлагам, тъй 

като  няма секция,  в  която  да  се  гласува  в  изборите  без  номер,  в 

писмото  да  бъдат  посочени  тези  номера.  Или  поне  да  се  каже 

причината, поради която не можем да посочим този номер.

Колеги, това означава, че ние нямаме конкретни сигнали. Аз, 

разбира  се,  при това  положение ще подпиша писмото… Госпожо 

Ганчева,  когато  аз  съм чула какво  се  подлага  на  гласуване  да  се 

напише до конкретни секции, за които има сигнали. В писмото не се 

сочат конкретни секции поради факта, че поради самите сигнали те 

не са посочени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Няма  ред,  по  който  да  се  върне 

гласуван  текст  от  Централната  избирателна  комисия.  Няма  също 

начин да се дообяснява отрицателен вот, който е даден. В сигналите 

има  изброени  градове  и  това  касае  всички  секции,  както  е  и 

гласуваният текст, в тези градове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз 

съжалявам, че госпожа Ганчева излезе, предполагам, че след малко 

ще дойде. По инициатива на господин Христов голямата бюлетина 

за изборите за президент и вицепрезидент беше направена на формат 

А4.  Тя  сега  се  публикува  във  вътрешната  мрежа,  но  това  не  е 

толкова важно, важно е да видим на хартиен носител как изглежда.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо председател, наистина ви 

моля с цялото ми уважение, тъй като следващото ни заседание ще 

бъде  след  определено  време,  просто  ви  моля  да  разпишете  вече 

гласувания текст. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Мусорлиева, аз съм разписала отдавна.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Извинявайте!  Ако  липсва  подпис 

на секретар, Комисията да ме упълномощи да го разпиша заедно с 

вас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нека  да  видим 

дали ще бъде подписано и тогава това ще се подложи на гласуване.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Да  дадем  някакъв  срок,  15  ч. 

например.

Уважаеми колеги, внасям следното предложение. Ако няма 

втори  подпис  след  председателя  след  гласувания  от  Комисията 

текст, да бъда упълномощена от Централната избирателна комисия 

да го разпиша заедно с председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ще 

проверим и тогава ще повдигнем въпроса.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Георги Баханов, Ивайло Ивков,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,   Мартин  

Райков, Росица  Матева,  Румен  Цачев);  против  –  1 (Ивилина 

Алексиева).

Колеги,  отрицателен  вот.  Считам,  че  законът  е  ясен  и  по 

отношение на това  кой подписва,  и по отношение на  случаите,  в 

които подписът е  задължителен,  така че мисля,  че това гласуване 

беше излишно.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  качена  бюлетината,  моля 

погледнете я.
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Докато гледаме бюлетината и с оглед на факта, че в момента 

е 14,40 ч., моля да съобщим официално активността и след това да 

продължим с другите точки.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам активността, която е към 

13 ч., за да можем да я приемем и да се публикува.

В  изборите  активността  е  26.20%,  за  националния 

референдум е  22.79% по  данните,  които  сме  получили от  всички 

райони в страната.

Моля да вземем решение да бъде публикувано на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Като 

допълвам  предложението  –  и  на  страниците  на  районните 

избирателни комисии, както да бъде и предоставена информацията 

на медиите от нашите говорители.

Колеги, има въпрос.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля да уточним. 

Посочваме  проценти,  като  не  посочваме  абсолютното  число  на 

избирателите,  за  които имаме данни за цялата  страна ли? Защото 

това,  което  сме  получавали  като  въпроси  е  как  изчислявате 

процентите, след като не сте ни посочили броя на избирателите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  В  тази  връзка  имаме  ли  отговор  на 

писмото, което изпратихме снощи до ГД „ГРАО”?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да.  Има  го  в 

папката  на  господин  Христов  с  основен  докладчик  господин 

Христов,  копие  господин  Андреев  и  във  вътрешната  мрежа.  Но, 

колеги, въпросът, който госпожа Солакова поставя, е важен, защото 

ние  имахме  пълното  уверение,  че  ще  бъдат  публикувани  и  така 

взехме решение, че ще бъдат публикувани както процентите, така и 

абсолютните числови стойности.

Колеги, подлагам на гласуване информацията за активността 

както в процент, така и в абсолютна стойност, да се публикува на 
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нашата страница, както и на страниците на районните избирателни 

комисии,  а  също  и  предходната  информация,  ако  не  е  била 

публикувана в този формат, да се публикува в този формат.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Георги Баханов,  Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Таня  

Цанева); против – 1 (Севинч Солакова).

Заповядайте, за отрицателен вот.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Гласувах  против,  защото  трябва  да 

видим  абсолютното  число,  за  което  става  дума.  От  една  страна, 

имаме числовите данни въз  основа на  получената  информация от 

кметовете на общините, обобщена чрез областните администрации 

или направо при нас, от друга страна – имаме числото, подадено от 

господин Гетов,  което писмо не сме докладвали и не сме видели. 

Затова  гласувах  против,  защото  това  може  да  създаде  на 

Централната избирателна комисия проблем, след като дойде време 

за отчитане на резултатите. Тогава ще стоят едни абсолютни числа 

на страницата на Централната избирателна комисия, които може би 

няма да съвпаднат с числото, което ще предопредели и ще определи 

резултата както от изборите, така и от националния референдум.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  имаше  предложение  за  бюлетината  за  президент  и 

вицепрезидент  и  за  националния  референдум.  Минаха  три  часа, 

откакто беше поставен един въпрос. Моля за предложения по повод 

този казус.

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  аз  предлагам повече да  не  се 

бавим.  Видяхме как изглежда бюлетината,  предлагам сканираният 

образец на тази бюлетина и един сканиран образец за референдум да 

бъдат  изпратени чрез  Комуникационния пункт и  да  бъдат  дадени 

указания на секционната избирателна комисия, че ако не им стигат 
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пликовете,  е  препоръчително да  закупят от  някъде  пликове.  И да 

допуснат избирателите да гласуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  ясното  съзнание,  че  е 

много  важно избирателят  да  гласува,  аз  лично  смятам,  че  такова 

нещо  не  е  допустимо  от  Изборния  кодекс.  Това  според  мен  е 

нарушение  на  правилата  за  гласуване.  В  крайна  сметка  не  е 

допуснато  от  Централната  избирателна  комисия,  аз  лично  ще 

гласувам против да се разпечатват бюлетини от сканиран екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, има ли други изказвания? Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  По  тези  съображения  аз  оттеглям 

предложението, което направих току-що

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В такъв случай 

нямаме предложение, освен ако някой друг не направи предложение. 

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Правя  предложение  да  разпечатаме 

бюлетини,  въпреки  всичко  все  пак  сме  Централна  избирателна 

комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение. 

Режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: 10 (Владимир Пенев,    Ерхан 

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня  Цанева);  против  – 5 (Александър  Андреев,  Иванка  Грозева,  

Камелия Нейкова, Катя Иванова, Росица Матева).

Колеги, прие се това предложение.

Има ли други доклади? Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Във  връзка  с  току-що  приетото 

решение просто искам да уточня като докладчик. Ще изготвя проект 

на писмо, с което съгласно протоколното ни решение ще изпратим 
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сканирани  образци,  така  както  го  разгледахме,  за  да  вземем 

решението, както на бюлетината за национален референдум, така и 

на  бюлетината  за  президент  и  вицепрезидент,  като  укажем,  че  в 

случай на недостиг на пликове с оглед обстоятелството, че не беше 

внесена яснота дали има 30 или не, да се снабдят по подходящ начин 

с  пликове.  И  да  бъде  изпратено,  доколкото  разбирам,  чрез 

Временния комуникационен пункт.

Само едно  уточнение.  Така  както  разгледахме  бюлетината, 

сканирана, с образец ли наименована или доколкото ми е известно, в 

Централната избирателна комисия разполагахме с други бюлетини и 

то точно за гласуване извън страната?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Грозева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  моя 

папка с днешна дата е качен проект на решение относно промени в 

съставите  на  секционните  избирателни  комисии  извън  страната, 

касаещи се неявили се към настоящия изборен ден лица, които са 

били заменени с резерви, както и няколко поправки на технически 

грешки.

Много  ви  моля  да  гласуваме  това  решение  за  така 

извършените промени, изписани в проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

прекъсваме заседанието поради липса на кворум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  в  залата 

сме 15 членове на комисията, имаме необходимия кворум.
Продължаваме днешното заседание.
Първият въпрос е поставен от госпожа Грозева. Тя има проект 

на решение, което ни е предложила.
Колеги, имате ли коментари по този проект на решение?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Къде е този проект на решение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  папката  на 

госпожа Грозева. Тя го докладва – промени в съставите на СИК и 
поправки на технически грешки.

Имаме ли коментар по това решение?
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Колеги,  ще помоля госпожа Мусорлиева да отчете  резултат, 
ще гласуваме с вдигане на ръка.

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  решение  за  промени  в 
съставите на СИК извън страната, моля да гласува. 

Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15 (Александър Андреев, 
Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина 
Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева), 
против – няма.

Колеги, това е Решение № 3979-ПВР/НР.
Колеги, това заседание беше извънредно свикано отново във 

връзка с вече взетото ни решение по отношение на Мидранд, ЮАР. 
Моля, колеги, кажете какво правим?
Господин Андреев вдигна първи ръка.
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Предлагам  да  прегласуваме 

решението,  тъй  като  считам,  че  в  случая  не  бихме  могли  да 
разрешим отпечатването на допълнително бюлетини, поради самите 
текстове в Изборния кодекс. Това с оглед и липсата на каквито и да 
било защити,  изричният текст кой печата бюлетините не може да 
бъде  предоставено  като  разрешение  от  Централната  избирателна 
комисия,  с  оглед  на което предлагам да  прегласуваме решението, 
което приехме преди прекъсването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Нейкова също искаше думата.
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Аз  в  смисъла,  в  който  и  колегата 

Андреев направи своето изказване исках думата.
Колеги,  считам,  че  не  може  по  този  начин  да  бъдат 

отпечатвания  бюлетини  чрез  разпечатване  на  сканирано  копие, 
първо, заради изискванията на Изборния кодекс тези бюлетини няма 
да отговарят на изискванията на закона за тяхната действителност, 
както  и  по  отношение  на  тяхната  защита,  обстоятелството,  че  е 
необходимо  отпечатването  да  е  при  спазване  на  изискванията  на 
Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни 
книжа не позволява тяхното отпечатване да стане при спазване на 
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тези  изисквания.  В  този  смисъл  ще  подкрепя  евентуално 
преразглеждане на въпроса, за да не вземем едно погрешно решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други изказвания има ли? Не виждам.
Колеги, тъй като вече взехме решение и сме в следваща част, 

първо  ще  поставя  на  прегласуване  самата  процедура  на 
преразглеждане на въпроса.

Колеги,  подлагам   на  гласуване  –  вече  имаме  система, 
преразглеждане на въпроса, свързан с Мидранд, Юар.

Режим на гласуване.
Колеги,  не  отчете  правилно  вота  машината,  поради  което 

режим на прегласуване. Казвам какво прегласуваме.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може ли?
Колеги,  току-що се  свърза  с  мен секретарят  на  СИК,  който 

беше  уведомен  за  нашето  решение,  което  преразглеждаме  или 
евентуално ще преразгледаме и ми каза, че е уведомил пред около 
50 души, че ЦИК ще разреши с фотокопие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам 
на гласуване в момента преразглеждането на този въпрос.

Режим на гласуване.
Гласували  18 членове на ЦИК:  за  – 8 (Александър Андреев, 

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария 
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Таня  Цанева), 
против – 10  (Бойчо Арнаудов,  Георги Баханов,  Емануил Христов,  
Ивайло  Ивков, Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  
Катя Иванова, Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова).

Колеги, не се преразглежда този въпрос. Ще помоля в спешен 
порядък и бюлетините отпред-отзад снимани, както трябва.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, изготвила съм 

проект на писмо, съгласно протоколното решение.
Но  моля  да  ми  внесете  яснота,  тъй  като  Вие  представихте 

разпечатаното  фотокопие,  кой  го  изготви,  защото  аз  не  успях  да 
открия в администрацията – признавам  си, за да може да бъде…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Това беше само фотокопие от едната страна. Трябва да бъде и 
от другата. Дадох на Калина – не й помня фамилията, тя знае кой е 
правил разпечатката.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  На  кого,  госпожо  председател? 
Много моля да уточним това и откъде трябва да бъде сканирано, 
защото казвате от едната страна, от другата страна. Аз не разбрах.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Трябва  от  двете 
страни да има сканиране на бюлетината.

Заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да е сканирана от двете страни, няма лошо. 

Целта обаче на гърба на бюлетината е тъмната линия да не се вижда. 
Няма как да се случи. Важното е да има два печата на гърба и лицето 
да  може  да  се  гласува  нормално.  Мисля  да  не  затрудняваме 
допълнително.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  писмото 
трябва да бъде допълнено.

Колеги, с какво продължаваме? Имаше още доклади – госпожа 
Грозева, госпожа Иванова, господин Арнаудов, господин Баханов.

Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  преди  малко  в 

предходното  заседание  Ви  докладвах  искането  по  една  екстрена 
грама от Берлин. Ние се обединихме около едно решение, че не е 
законосъобразно и няма как в изборния ден да увеличаваме състава 
на  секционни  избирателни  комисии.  В  изборния  ден  стават  само 
промени  на  неявили  се  членове  на  секционните  избирателни 
комисии, поради което ви моля да вземе протоколно решение в тази 
връзка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Взехме решение,  че  няма да увеличим 
състава на секционните избирателни комисии в Берлин, но трябва да 
го скрепим с протоколно решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на 
гласуване. Но тъй като няма лице, гласуваме с вдигане на ръка.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
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Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева), 
против – 2 (Камелия Нейкова, Мартин Райков).

Взехме това решение.
Продължете,  госпожо Грозева.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  В  същата  папка  PDF-формат  с  вх. № 

ПВР-15-291 от 06.11.2016 г., наименувана „Указания-РИК-23“ става 
въпрос  за  следното.  На  територията  на  23-РИК  в  секционната 
избирателна комисия, в която се провежда машинно гласуване осем 
лица  са  били  допуснати  до  гласуване  едновременно  с  хартиена 
бюлетина  и  на  машинното  гласуване.  Членовете  на  23-РИК  след 
сигнала, който получихме от лице от фирмата „Сиела“, обслужваща 
системите  са  посетили  секционната  избирателна  комисия  и  са 
установили, че сигналът е вярно подаден, при което са дали указания 
–  то  е  изписано,  ако  искате  да  го  прочетете,  два  листа,  СИК  с 
настоящите  указания  да  се  произнесе  с  решение  да  състави 
констативен протокол, пряко обвързващ обстоятелствата, довели до 
повторно  гласуване,  както  и  как  трябва  да  се  отрази  резултата  в 
Приложение № 86-ХМ/ПВР.

Това е фактически указанието.
Докладвам  ви  го  за  сведение,  тъй  като  пристигна  и  цялата 

комисия,  считам,  че  е  важно  следва  да  се  запознае.  Който  се 
интересува подробно, качено е в моя папка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  папката  на 
госпожа Грозева е под № 15-291.

Заповядайте, господин Чаушев, по този повод.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Не  мога  да  приема  да  се  остави  за 

сведение, трябва по някакъв начин да се реагира.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Да се запознаят.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Извинете, явно не съм разбрал.
Мисълта ми е, че все пак трябва да дадем някакви указания. 

Тук в случая явно ще гърмят контроли. Няма начин да не гърмят 
контроли. 

Просто в момента, станалото – станало. Проблемът е когато 
отидат,  първо,  как  да  си  попълнят  в  СИК  протокола,  е  единият 
въпрос. Какви данни да отразяват в него, е единият въпрос. Вторият 
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въпрос  е  какво  ще  стане  в  изчислителния  пункт,  след  като  вече 
имаме един попълнен протокол, изкарана е една финална разпечатка 
от машината, респективно данните са и във флашката. А знаем, че в 
изчислителния  център числовите данни ще бъдат  декриптирани и 
така нататък и ще им излезе едни други числови данни и контролите 
просто гърмят.

Проблемът е как в момента да решим този въпрос. Ако искате, 
да го поотложим за малко ми е идеята, да го осмисли общо взето с 
най-малък  разход  на  енергия.  Тя  работата  е  станала,  каквато  е 
станало.

Ще има и още, защото има и подобни случаи – един тук, в 
случая е само един засега в 24-РИК, откъдето чакаме също описание, 
но е  един-единствен случай там,  мисълта  ми е да  го  поосмислим 
преди  да  започнат  да  си  попълват  протоколите  и  да  дадем  ясни 
указания на хората какво ще стане и какво да правят,  първо, при 
попълването,  второ,  в  изчислителния  пункт.  Това  ми  е 
предложението. Засега да го поотложим малко и впоследствие да го 
поосмислим и наново да видим какво ще правим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Чаушев.

Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  В  тази  връзка  по  тази  точка  не  слушах 

внимателно  в  началото,  на  мен  също  ми  се  обадиха  от  РИК-
Пазарджик  –  Ивайла  Георгиева,  за  да  ми  поиска  спешно  да  я 
консултирам какво да правят в такъв случай, когато е пусната празна 
бюлетина,  тоест  недействителен  глас,  с  разпечатка  от  машинното 
гласуване. Само че те ми се обадиха постфактум, беше му позволено 
на човека да гласува и с хартиена бюлетина. Нямаше време да чакам 
заседание, защото чакаха на място там и дадох указания – дано да са 
били правилни, това да не се допуска и след като вече е пуснато в 
урната  да  не  се  интервенира  в  урната  и  да  не  се  допуска  да  се 
гласува повторно. А този случай, в който е направено, да го опишат 
с протокол, за да е ясно и да излезе контролата. Това им казах.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Чаушев.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Действията  са  точно  тези,  но  така  или 
иначе ние ще даваме указание и е по-добре този протокол, който е 
описан, да бъде изпратен в ЦИК цялостно да действаме при всички 
ситуации.

Мисълта ми е този протокол, който са направили, така и така 
обобщаваме – ще има и още, колеги, определено ще има, има време 
– те ще започнат да попълват протоколите около 21,00 ч., но общо 
взето да знаят какви действия да правят.

Молбата ми е на сайта на ЦИК да го изпратят,  да играем в 
цялост. Това ми е мисълта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, ще имаме този въпрос и моля наистина да помислим 

по него.
Следващ докладчик е госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, искам да ви докладвам 

жалба, постъпила от Валери Симеонов, представляващ коалиция от 
партии „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“. Същата е 
подадена директно до Централната избирателна комисия във връзка 
с нарушение на т. 12 от наше Решение № 3460-ПВР/НР, съгласно 
което  избирателите  се  дописват  от  секционната  избирателна 
комисия  в  съответния  списък  за  гласуване  и  се  допускат  до 
гласуване  след  представяне  на  документ  за  самоличност  и 
съответните  декларации,  Приложение  №  22  от  изборните  книжа. 
Същият ни уведомява, че в абсолютно нарушение на посочения ред 
във  всички  секции  извън  секциите  ни  в  гр.  Истанбул,  Република 
Турция  –  Байрампаша,  Акчелар,  Есенюрт,  Башакшехир,  Баджалъ 
Картал,  трети  лица  попълват  декларациите  за  гласуване  на 
българските гласоподаватели с право на глас и им посочват за кого 
трябва  да  гласуват.  Данни  за  такива  нарушения  получаваме  и  от 
представителите  ни  в  изборни  секции  в  Бурса,  Текирдаг,  Одрин, 
Люлебургас и Чорлу в Република Турция. В тази връзка господин 
Симеонов иска да бъде извършена проверка по изнесените факти, да 
се санкционират виновните лица, съгласно закона, и да се разпореди 
преустановяване  на  произвежданите  избори  в  Република  Турция, 
поради нарушаване на правилата за гласуване, което ще доведе до 
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изкривяване  на  изборния  резултат  и  предимство  за  определени 
кандидатски листи за сметка на останалите. 

Тъй като жалбата е разпределена на мой доклад, аз не мога да 
взема  еднолично  решение  и  ще  ви  моля  за  разисквания  и  за 
протоколно решение на ЦИК в тази връзка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Моето предложение е да бъде извършена 
такава  проверка  може би  чрез  представителите  на  държавата  във 
всяка една от тези секции. Тъй като не се сочат секции, а се сочат 
градове, може би трябва да се обединим към вече изпратеното писмо 
по  предходен  случай  за  сигнали  за  нарушения  в  Турция  и  да  се 
изпрати такова писмо и до посочените населени места в писмото. 
Нямам друго предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Сюлейман направи много 

коректно  предложение  в  този  смисъл  –  не  съм  против  Вашето 
предложение,  но  също  отделно  бих  искала  да  възобновя  това 
предложение, а именно точно това, което иска жалбоподателят или 
сигналоподателят, което да се изпрати до консулската мисия, защото 
няма  къде  другаде,  да  се  направи  проверка  относно тези  сигнали 
заедно с Вашето предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
коментари по така направените предложения?

Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Отново  законът.  Жалбите  се  подават  до 

ЦИК. Кои конкретно? За какво конкретно? Пак общи фрази. Дотук 
имаме само твърдения – нито конкретните секции, нито конкретни 
факти.  Получава  ли  сигнали  господин  Симеонов?  Сигналите  ги 
получава  ЦИК,  и  то  от  въпросните  секционните  избирателни 
комисии, които контролират процеса. Господин Симеонов все пак е 
в България, добре е хората му по места горе-долу да описват точно 
за какво иде реч – конкретно пред коя конкретна секция се върши 
това и това, преди да презумпира някаква си вина. Това, едно.
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Второ, твърди се, пак в обща фраза, безлична – карали хората 
да гласуват по определен начин. Откъде-накъде? Къде и как? Кой 
конкретно по какъв случай и така нататък? Твърденията ми дотук са 
само в момента ЦИК постановява някакви свои протоколни решения 
с  писма,  отменя  свои  предишни  решения  –  примерно,  в 
Методическите указания, само защото някой гражданин или ако има 
такива въобще, има някакви съмнения или някакви общи твърдения. 

Мисълта  ми  е,  че  като  административен  орган  ЦИК  се 
произнася и го знаете като юристи по всеки отделен случай. С писма 
ЦИК не може да си отменя предишни свои решения, само защото е 
получил някакъв текст с общи твърдения, и то тъкмо за определена 
част от световното кълбо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли други изказвания? Не виждам.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Случаят е идентичен с разгледания преди 

обед и си спомням,  че взехме протоколно решение да  се изпрати 
писмо в три или четири точки беше. Предлагам да изпратим същото 
писмо за местата, където не е изпратено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Подкрепяте 
предложението на докладчика.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Не, докладчикът предложи да се изпрати 
на консулските представителства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  е 
предложението на госпожа Мусорлиева.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Докладчикът  сега  нали е  Катя  Иванова? 
(Уточнения.) 

Добре, тогава подкрепям предложението на докладчика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

реплика.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, изборният процес тече с 

точно  определени  компетентни  органи  по  отношение  на 
законосъобразността  на  процеса.  Това са  СИК,  РИК,  ЦИК.  Тук в 
случая  СИК  в  чужбина  контролира  процеса  и  се  произнася  по 
отношение на законосъобразност. Ако има някакви проблеми, СИК 
трябва  да  уведоми  ЦИК  за  такива,  евентуално  ако  има  някакви 
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проблеми и ЦИК, съгласно чл. 46 и така нататък, за да не навлизам 
пак  в  нещата,  трябва  да  прецени  това,  това  ли  е.  Органи  на 
изпълнителната  власт  в  лицето  на  кметове,  общински  съветници, 
други държавни органи не се месят в изборния процес, камо ли да се 
извършват проверки, за да казват дали нещо е законосъобразно, или 
не е законосъобразно.

Мисля, че в момента тръгваме по една опасна плоскост и тя се 
нарича произвол, само защото имаме някакъв случай ад хок.

В момента орган на държавната власт – консул, който си има 
определени  правомощия,  не  е  оторизиран  да  контролира  изборен 
процес, трябва да прави някакви констатации и въз основа на тях 
ЦИК да слуша консула, а да не си спазва въпросния Изборен кодекс 
за  едно,  или  за  друго,  мисля,  че  това  е  опасна  плоскост.  Ад хок 
случаите винаги водят до едни тежки последици и мисля, че това в 
момента, който изглежда ще направи ЦИК, е вече произвол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Ще ползвате ли дуплика?
Колеги, чухте предложението на докладчика. В залата постъпи 

друго предложение и то е да се изпрати на посланика, консула за 
извършване на проверка. Нали така, госпожо Мусорлиева?

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Без  обаче  да  изключвам 
предложението на госпожа Иванова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Естествено.
Колеги,  подлагам  постъпилото  в  зала  предложение  за 

изпращане за проверка. 
Колеги, режим на гласуване.
Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина 
Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев), 
против – 3 (Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Таня Цанева).

Заповядайте за отрицателен вот.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Отново  казвам  това  указание  е  в 

противоречие  с  Изборния  кодекс  и  принципите,  заложени  в 
Изборния  кодекс,  че  господар  на  целия  процес  са  избирателните 
комисии  в  съответната  им  йерархия,  допуска  нарушение,  и  то 
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съществено  на  принципа,  че  органи  на  изпълнителната  власт,  в 
каквото им да е качество, могат да дават констатации за спазването 
или неспазването на Изборния кодекс.

Мисля,  че  с  това,  първо,  че  си  отменихме  ад хок 
Методическите  указания,  второ,  че  нарушихме  принципите 
субординацията и възложихме по същество орган на изпълнителната 
власт  да  действа  нищожно,  извън  компетенциите  по  Изборния 
кодекс и да върши някакви действия, те изначално са нищожни, а на 
всичко отгоре стимулираме органите на изпълнителната власт да се 
намесват  в  изборния  процес,  който  според  мен  е  именно  онази 
опасна плоскост, която само и само за случай ад хок ЦИК възприе и 
смятам,  че  допусна  груба  грешка  за  последващите  си  действия, 
които ще стават и занапред. ЦИК като орган е именно онзи орган, 
който трябва да контролира изпълнението на Изборния кодекс, а не 
да възлага неговото нарушение на някакви си органи, в случая от 
изпълнителната власт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колега Чаушев, може би това ще бъде и отрицателният Ви вот 

по последващото гласуване.
Подлагам  на  гласуване  основното  писмо,  предложено  от 

госпожа Иванова.
Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев),  против – 
2 (Ерхан Чаушев, Таня Цанева).

Заповядайте за отрицателен вот.
ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Отново твърдя, подкрепяйки предните си 

твърдения  –  ЦИК  наруши  грубо  Изборния  кодекс,  възложи 
незаконосъобразно  извършване  на  действия  на  органи  на 
изпълнителната  власт  извън  нейните  компетенции,  поради  което 
ЦИК също така превиши и собствените си компетенции, което води 
до  абсолютна  нищожност  на  всякакви  определени  извършени 
действия,  които  евентуално  по  някакъв  си  начин  ще  бъдат 
извършени. Мисля, че ЦИК с този случай просто премина определен 
тип граници, които като основен държавен орган, който контролира 
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правилното и законосъобразно протичане на изборния процес сам се 
показа  като орган,  който не спазва  закона,  а  просто се  произнася 
така  произволно,  само  защото  събира  някакво  си  мнозинство  по 
отделен конкретен случай.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Чаушев.

Госпожа Бойкинова, след това господин Арнаудов, след това 
господин Баханов.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  преди  да  ви  докладвам 
сигналите, които аз обработвам и постъпилите жалби, искам да ви 
уведомя, че в моя папка „МБ“ е качен част от обработения регистър, 
до  №  84,  като  това  е  работният  вариант.  Разбира  се,  ще  бъде 
публикуван без  класификация на нарушенията  и разпределението. 
Моля да гласуваме да бъде публикуван, като ще се направи проверка 
за  технически  грешки.  В  момента  са  104.  Почти  всички  са 
обработени, но качваме постепенно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
коментари? Не виждам.

Режим на гласуване.
Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън, Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев), 
против – няма.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  четири 
идентични сигнала от Институт за развитие на публичната среда, в 
които казва,  че  в определена секция в Стара Загора членовете  на 
СИК не са поставили пред изборната секция телефоните за връзка и 
подаване на сигнали до МВР и до дежурния прокурор. 

Направена е проверка от РИК-Стара Загора. Пред таблото на 
процесната секция има информационен лист, така както сме указали 
в Методическите указания.

Идентични  са  сигналите  за  три  секции  в  Пазарджик. 
Направила  съм  проверка  с  председателя  на  РИК.  Сигналите  са 
подадени и до там. Направена е проверка. Пред информационните 
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табла се намират тези номера и телефони за подаване на сигнали до 
МВР и до дежурния прокурор.

Има и четвърти сигнал до Пазарджик. Всъщност до Пазарджик 
са четири сигнала. 

Докладвам ви и също така сигнал, получен – няма подател, но 
ни известява, че избирателната секция в Колчестър не е обявена на 
страницата на ЦИК. Направихме проверка, обявена е. 

Това е засега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ:  Уважаеми колеги,  докладвам  ви  един 

сигнал, постъпил по електронната поща на ЦИК. Нарича се „сигнал 
за  ненаранен  печат“.  Сигналът  е  от  Института  за  развитие  на 
публичната среда, който е регистриран като наблюдател на изборите 
с решение на ЦИК.

Сигналът  е  изпратен  и  до  РИК-12,  което  видях,  че  е  РИК-
Монтана  и  до  нас.  В  него  се  твърди  следното:  „Членовете  на 
комисия  в  секция  №  32  в  училище  „Христо  Ботев“  в 
кв. „Младеново“, Лом не са наранили получения печат в началото на 
изборния  ден.  Членовете  на  комисията  не  желаят  да  спазят 
указанието  на  ЦИК  към  този  момент,  защото  в  противен  случай 
досега  пуснатите  гласове  ще  са  невалидни.  Прилагаме  снимки, 
направени на печата в секцията от наш наблюдател“. Наистина има 
снимка на протокола, от който обаче не мога нищо да видя, защото е 
доста  размазано  и  мисля,  че  това  е  от  компетенцията  на  РИК-
Монтана да разгледа този сигнал, а той е изпратен и на тях.

Мога да го оставя за сведение, а мога да препратя сигнала към 
тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като 
разбирам, че този сигнал е изпратен и до съответната РИК, аз бих 
помолила  господин  Арнаудов  да  се  свърже  с  РИК,  за  да  получи 
информация  какви  действия  е  предприела  районната  избирателна 
комисия по повод този сигнал.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Приемам  това  предложение,  но  в 
момента колегата Матева разговаря, мисля, че с тях и ще може да 
даде допълнително информация.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължаваме със следващия докладчик – господин Баханов, 

заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги, постъпил е сигнал за 

нарушение  от  страна  на  СИК  във  Варна  –  „бюлетините  за 
референдума се  пускат  без  плик“,  в  район  „Приморски“, 
професионална  гимназия  по  химични  и  хранително-вкусови 
технологии:  „На избирателите не се поставят  пликове,  в  които да 
поставят  бюлетината за  референдума.  СИК  твърди  пред 
избирателите,  че  пликовете  не  са  необходими  и  бюлетините  се 
пускат в урната без плик“. Сигналът е получен чрез Платформата за 
честни избори, а е пристигнало при нас от Института за развитие на 
публичната среда, регистриран като наблюдател в изборите.

Обадих се на председателя на РИК-Варна. Наистина каза, че 
до  10,30  ч.  се  е  гласувало  без  плик,  тъй  като  не  са  били отрити 
пликовете, след това нарушението е преустановено и се гласува след 
това  с  пликове.  Няма  се  представа,  но  до  10,00  ч.  и  нещо  са 
гласували без плик.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Бих  искала  да 
попитам  дала  ли  е  указания  районната  избирателна  комисия на 
секционната избирателна комисия да опише по списъка колко лица 
към този момент са гласували без плик?

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Това  не  съм  го  уточнил.  Ще  направя 
допълнително уточнение, ако мога да направя тази справка вече. По 
протокол  ще  направят  вечерта.  Те  вече  бият  тревога  към  онзи 
момент, но не знам, може и да са направили, но не мога да ви кажа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете  със 
следващ сигнал.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги, постъпил е сигнал за 
секция  № 116  –  преди  предишното  заседание  ви  каза  за  № 115, 
предполагам,  че  става  въпрос  за  един  и  същи  човек.  Гражданка 
отива да гласува и се оказва, че името й е зачеркнато в избирателния 
списък. Отказали са й да гласува с обяснението, че е  била в болница 
и  я  изпращат  да  гласува  в  болницата.  Същата  е  изписана  от 
болницата на 03.11.2016 г.,  не е подала заявление за гласуване на 
друго място. Предполагам, че е същият сигнал, който докладвах – до 
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председателя на РИК. Указах да се извърши проверка. Има телефон, 
продиктувах му телефона на жалбоподателя – евентуално ако е така, 
да  се  свържат  с  него,  да  му  обяснят,  да  отиде  и  да  вземе 
удостоверение от болницата, за да може да бъде по чл. 40 изключен 
от списъка на заличените лица и същата да гласува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Постъпила  е  жалба  до  Централната 

избирателна  комисия  от  Българска  социалистическа  партия  от 
Варна.  Приложено,  изпращат  ни  по  компетентност  подадена  от 
БСП-Варна,  до  РИК-Варна.  Жалбата  е  от  Пламен  Стоянов  в 
качеството му на зам.-председател на Общински областен съвет на 
БСП – Варна. На 06.11.2016 г. около 10,00 ч. в посочени конкретно 
СИК № 12, 13, 14, 15 и 16, намиращи се в община Аксаково, град 
Игнатиево, са посетени демонстративно от кметицата на Игнатиево 
Анастасия  Димитрова  Кадиева,  която  е  извършила  проверка  във 
всяка  една  от  секциите  за  броя  на  гласувалите  и  негласувалите 
гласоподаватели  от  града  на  който  тя  е  кмет.  Като  си  е  водила 
записки, не се е съобразила с отправените забележки от страна на 
СИК. „Гореописаното действие е грубо нарушение на текстовете от 
Изборния  кодекс,  тъй  като  е  вмешателство  на  орган  на 
изпълнителна, местна власт, в случая кметът на населено място  в 
изборния  процес.  Моля  ви  да  бъдат  извършени  незабавно 
съответните проверки и да наложите от вменените ви правомощия 
на ОИК санкции“.

Това  ви  го  докладвам.  То  е  до  РИК,  изпратено  до  нас  по 
компетентност. Свързах се с председателя на РИК-Варна, каза, че са 
отишли представители, тоест членове на РИК-Варна по всички тези 
секции, за да проверят на място дали фактите, които са изнесени в 
жалбата,  отговарят  на  истината  и след като се  върнат,  ще вземат 
съответното решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов.

Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, много кратък доклад, свързан с 

това,  което  ви  докладвах  по-рано  в  заседание,  с  избирателя  в 
посолството в Мадрид, който беше стоял повече от половин час в 
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кабината  за  гласуване.  Както  ви  докладвах,  той  е  изведен  от 
испанската  полиция,  която  е  извикана  за  съдействие,  тъй  като  е 
отказал  да  излезе  с  приканването  от  членове  на  секционната 
избирателна комисия и от посолството. Но има подаден сигнал от 
него, с който ни уведомява, че не са му разрешили да гласува, тъй 
като се е бавил половин час в тъмната стаичка, с което на практика 
се потвърждават действията. Предлагам ви този сигнал за сведение, 
тъй като са предприети необходимите мерки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, остава ли за сведение? Остава за сведение.
Кажете за наранения печат.
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колегата  Матева  се  свърза  с 

председателя на РИК-12, даде указания печатът да се нарани и да се 
състави протокол затова. И часът.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  госпожа 
Бойкинова като последен докладчик, колеги.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  постъпила  е  жалба  от 
Виктория  Димитрова  Василева,  упълномощен  представител  на 
инициативен комитет за  участие в информационно-разяснителната 
кампания,  в  който  ни твърдят,  че  са  подали множество  жалби от 
инициативния  комитет  за  секции  на  територията  на  гр.  Банкя  – 
секция  №  7  и  №  17.  Казват,  че  там  имало  липса  на  пликове  за 
референдума: „Моля да бъдат взети спешни мерки“.

Проведох  разговор  с  РИК-25.  Те  са  направили многократно 
проверка  в  тези  секционни  избирателни  комисии  №  7  и  №  17, 
редовно се доставят пликове, има пликове, бюлетините се поставят в 
пликове.

В сигнала се казва и за град Дупница. Там колегата Баханов 
направи връзка с  РИК-Кюстендил,  направили са проверка,  всички 
бюлетини са в пликове. Също така има оплакване за град Хасково в 
избирателна  секция  №  67.  Там  действително  след  направена 
проверка, имало е и „Нова телевизия“, имало такова нарушение, но 
то  е  преустановено след постъпване на  сигнала.  Така  че  са  взети 
мерки и бюлетините се поставят в пликове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги,  с  това  закривам  тази  част  от  заседанието  на 
Централната избирателна комисия. Следващата част е в 18,00 ч.

Колеги,  моля  да  направим  връзка  с  районните  избирателни 
комисии по районите, по които отговаряме,  за да имаме директна 
информация от тях как протича изборният ден на територията  на 
техния административен район.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Здравейте, 
колеги!

В залата  станахме 16  членове  на  ЦИК,  имаме  необходимия 
кворум.

Продължаваме днешното заседание.
Колеги, давам думата на господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в моя 

папка ще видите актуализираните данни към 17,00 ч. в таблицата за 
активност,  поотделно за ПВР, НР и за частичните избори в трите 
района.

Към 17,00 ч. броят на гласувалите избиратели в изборите за 
президент и вицепрезидент са 3 млн. 83 хил. 243, което съставлява 
45,11%, а броят на гласувалите в националния референдум 2 млн. 
694  хил.  262,  което  е  39,42%.  Има  някакви  съвсем  минимални 
разликите в гласовете, които уточняват и в момента. Става въпрос за 
35 гласа – нещо, което не играе роля в това, тъй като веднъж на нас 
по  телефона  са  дадени  едни  данни,  по  имейла  са  пуснати  други 
данни, останаха да се уточняват. Но става въпрос за такива малки 
цифри, така че това можем да приемем като официални данни. 

Също така  има  таблица  за  местните  и  частичните  избори в 
район  „Младост“,  но  и  не  само  в  район  „Младост“,  а  и  в  трите 
района, които са.  Това,  което представлява интерес,  е,  че в район 
„Младост“ са гласували 39007 човека, което е 43,83%. Съответно в с. 
Друмево, Шумен, са гласували 53,87% или най-висока е активността 
в Грохотно – 60,96%. Абсолютните числа са малки, тъй като там са 
малко.

Предлагам  така  прочетените  данни  да  бъдат  публикувани  в 
сайта на Централната избирателна комисия и съответно по райони в 
сайтовете та районните избирателни комисии. Имахме, би трябвало 
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да  кажа,  затруднения  през  целия  ден  днес,  тъй  като  това  е 
последната  официална  данна  с  няколко  районни  избирателни 
комисии.  Ще  ги  кажа  официално.  Последни  винаги  ни  даваха 
Добрич,  Кърджали  и  донякъде  Пазарджик,  закъсняваха.  Не  знам, 
може  би  там  организацията  е  била  по-лоша,  но  заради  тях  се 
налагаше да  закъсняваме с  по 10-15 минути.  В края на  краищата 
всичко е в ред.

До  крайния  резултат  има  още  3  чáса,  така  че  вероятно 
значително ще бъде повишен броят на гласувалите и в националния 
референдум  и  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент.  Както 
знаете, за активността към 20,00 ч. даваме окончателните резултати. 
Тоест, самата активност излезе, когато се обработят протоколите, за 
да  бъде  точна  активността,  тъй  като  това  е  нещо,  което  участва 
после при определяне на резултатите от изборите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 
детайлния доклад и за пояснението, господин Христов.  Надявам се, 
че онези, които наблюдават нашите заседания, им е станало ясно.

Колеги,  чухте  предложението  –  ще  гласуваме  с  вдигане  на 
ръка,  да  обявим  да  публикуваме  активността  до  този  момент  по 
начина, по който досега сме я обявявали.

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,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева), 
против – няма.

Колеги, други доклади?
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  в  две  точки  е  моят 

доклад. 
Първо,  по-важното  за  осмисляне.  Във  вътрешната  мрежа, 

уважаеми колеги, във връзка с машинното гласуване и защитите за 
машинното  гласуване,  така  както  сме  приели  нашите  решения  в 
инструкцията  и  ангажимента,  който  поехме  –  едно  писмо, 
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публикувано с вх. № ПВР-213-113 от 06.11.2016 г. Публикувано ли 
е?

ОБАЖДАТ СЕ: Не е.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре.
По  същество.  Завършва  бурния  ден,  трябва  съответно  да 

организираме преносът от картите от машините на флаш-памет от 
СИК. Машините ще бъдат някъде си след изборния ден, в склад в 
София. В този смисъл ЦИК би следвало да осигури представители, 
които  още от  сутрешния ден  да  осъществят  процедурата  „пренос 
карти, флаш-памет“ за защита така да се каже на информацията хард 
диск, флашка, хартиени носители и така нататък.

Проблемът  е  следният.  Утре  трябва  да  осигурим 
представители,  които  да  осигурят  тази  процедура.  Както  ни 
уведомяват  от  „Сиела  Норма“  тази  процедура  с  отваряне  на 
машините, ваденето на въпросните карти, съответно преносът, е 15 
часа.  Имайте  предвид –  текстът  ще  бъде  публикуван  след  малко, 
просто да имаме предвид, че имаме приемане на въпросните хардо-
устройства. По същество, според мен. Така че да го имате предвид. 
Нямам  засега  решение,  но  още  на  07.11.2016  г.  трябва  да  имаме 
готовност по някакъв си начин да го организираме кои, как, кога, 
колко човека и прочие. Текстът ще бъде публикуван след малко във 
вътрешната мрежа. Това го давам, като се има предвид, че ще има 
сигурно  още  трима-четирима,  които  ще  нарушат  онези  графици, 
които започнаха да се правят. Затова казвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 
Чаушев, само допълвам – поне двама представители на ЦИК трябва 
да  бъдат със  сигурност.  И пак допълвам доклада – от 8,30 ч.  ще 
стартира  тази  процедура,  за  да  може  да  се  осигури  програмния 
продукт и картите за евентуален нов избор.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В следващия ми доклад ставаше въпрос за 
онези случаи от машинното гласуване, които досега, слава Богу, са 
онези  само  и  единствено  докладваните.  Какви  са  ситуациите?  В 
РИК-23  имаме  допускане  от  секционна  избирателна  комисия  до 
гласуване на избиратели – осем на брой, както с машина, така и с 
хартия. Това е нарушение на нашите правила, тоест имаме дублаж 
на едни осем плюс.  Имаме такъв случай в РИК-23 Студентски за 
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един такъв  случай,  който  е  гласувал  празно,  тоест  не  е  докоснал 
екрана  на  устройството,  но  си  е  потвърдил  избора,  по  простата 
причина,  че  му  е  издадена  такава  празна  разписка,  която  вече  е 
отчетена като глас, в случая недействителен. Но също така в случая 
той е гласувал пак в нарушение на нашите правила – допуснат да 
гласува и с хартия, бюлетина. 

Имахме  един  случай,  докладван  от  господин  Ивков  –  нали 
един, беше господин Ивков, за Пазарджик, така че до тук станаха 
десет гласа, които ще се дублират по същество.

Въпросите,  които  трябва  да  решим  е,  какво  става  с  тези 
гласове. Аз мисля, че нищо  не можем да направим към момента. В 
случая бюлетините са в урните, а те са фиксирани и в паметта на 
съответните устройства. Предлагам наистина случаите да се опишат 
в протоколите на въпросните секционни избирателни комисии, да се 
попълнят данните, както са – и от хартия, и от машинното гласуване, 
и  да  оставим  неудовлетворени  контроли.  Просто  да  останат 
неудовлетворени  и  този  случай  трябва  да  завърши  така,  като 
съответно  да  се  обадим  на  въпросните  районни  избирателни 
комисии и с нашето протоколно решение по телефона да им укажем 
да  ги  оставят  неудовлетворени,  така  както  са  описани,  но  СИК, 
когато носи въпросните документи в изчислителните пунктове да си 
попълни и представи въпросния протокол с описание на случая горе-
долу да се знае какво става в информационния център и много добре 
да знаят, че няма да им излязат протоколите за тези три секции за 
едни десет човека. А като дойдат тук, ще решаваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 
предложението.

Имате ли коментари? 
Колеги, режим на гласуване.
Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 
Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,   Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
Севинч Солакова, Таня Цанева, против – няма.

Колеги, прие се това решение.
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Госпожа Солакова има думата.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  един 

сигнал,  който и  по телефона,  и  по електронната  поща пристигна. 
Входящият номер е група сигнали № 184-3 от днес от Павел баня.

Обади ми се господин Павел Боев. Той самият е от Асеновград 
заедно с Мария Иванова Пенева от гр. София, които се намират в 
момента  –  санаториум  го  водят,  ПРО  ЕАД.  Установили  са, 
пристигайки в Павел баня, че в санаториума има 350 души, които 
твърдят,  че  имат  избирателни  права,  но  няма  образувана  секция. 
Ходили са в центъра на Павел баня в секцията, която е в Културния 
дом. Там са им отказали, съвсем правилно, колегите от секционната 
избирателна  комисия.  Ходили  са  в  другия,  стария  санаториум, 
където има образувана секция и там са им отказали. Ходили са в 
общината  и  със  съдействието  на  общински  служител  в  звено 
„ЕСГРАОН“ – „се снабдих с отговор до кмета на община Павел баня 
от 28.09.2016 г. от ръководителя на ПРО ЕАД – клон Павел баня, 
който уведомява общината в отговор на писмо, че при наличие на 
повече  от  десет  избиратели  трябва  да  образува  секции  съгласно 
Изборния кодекс, той е отговорил, че хотелът след приключване на 
програмата на НОИ на 03.10.2016 г. социалната дейност на хотела 
отпада“.  Тоест, след този период се счита, че статутът е хотел, не е 
лечебно заведение, дом за стари хора. Самият директор го пише в 
писмото,  поради  което  още  тогава  е  заявил,  че  няма  да  открие 
секция.

В момента стои въпросът с тези избиратели,  които поставят 
въпроса,  че  те  са  отишли,  заминали  са  за  санаториума  със 
съзнанието, че там ще има образувана секция, още повече – не знам 
дали  в  писменото  изложение  е  описано,  но  по  телефона  госпожа 
Мария Пенева ме увери, че ходила лично в ж.к. „Свобода“, в район 
„Надежда“ и в районната администрация са й обяснили, че след като 
тя отива в санаториум най-вероятно там ще има образувана секция и 
ще може да гласува.

Колеги,  с  оглед  решението,  което  имахме  за  с.  Баня, 
Карловско,  с  оглед  възможността  ЦИК  да  стигне  до 
удовлетворително  решение  да  даде  възможност  да  се  състави 
списък, като се допишат тези лица в списъка на санаториума или на 
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друга  секция  –  просто не  помня в  момента  какво решение бяхме 
взели за с. Баня, Карловско, тогава има ли достатъчно бюлетини, от 
общината ми казаха, че има само един кочан резерв, останал при тях.

В санаториума е най-нормално да се приеме, че няма много 
излишни  бюлетини,  защото  те  са  им  дадени,  съобразно 
предварителния списък, изготвен до четвъртък вечерта.

Аз лично бих направила всичко възможно отново тези лица да 
бъдат включени, дописани в списъка, тъй като имам уверението на 
госпожа Красимира Кънчева – записала съм и нейния телефон, като 
общински служител, да направи необходимото съдействие лицата, 
поне тези, които и към момента продължават да имат желанието и 
настояват да гласуват, да могат да упражнят правото си на глас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Абсолютно  подкрепям  госпожа 

секретаря.  Моля  да  вземем  бързо  решение  за  възможността  тези 
възрастни хора да могат да гласуват. Решението тогава за с. Баня, 
Карловско  беше,  но  тогава  имаше  близка  подвижна  секционна 
избирателна комисия,  която взехме решение да  изпратим веднага. 
Взехме и допълнително решение, което не изпълнихме тогава – няма 
значение това,  това ме беше засегнало, че поехме ангажимент, но 
това бяха стари неща.

Абсолютно моля бързо да подкрепим това предложение, за да 
може да се дадат съответни указания, защото има още само един час 
до края на гласуването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други коментари?
Заповядайте.
ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  категорично  не  съм  съгласен. 

Прочетох  го,  има  официално  писмо,  че  това  нее  санаториум  и 
социалната дейност на този хотел е приключила към 03.10.2016 г., 
тоест  тя  е  приключила  преди  повече  от  месец.  Това,  че  там  има 
други  хора,  които  ползват  хотела  и  ползват  примерно  някакво 
лечение в Павел баня, те просто са на хотел. Не мога да се съглася да 
се прави такова изключение. На мен няколко пъти ми се обаждат, че 
на някой му се наложило  да бъде в еди-кой си град,  не може да 
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гласува и ние казваме: „Нямаш право!“. Тези хора – по същия начин, 
наложило им се е да бъдат в Павел баня, но не са в санаториум. Няма 
защо да се лъжем. Това не е санаториум. Те са просто на лечение, 
ползват хотелска база, за да ползват баните в санаториума. Няма да 
гласувам за това нещо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Изцяло се отнасям с уважение към 

мнението на всички колеги, както и на колегата Христов, и отново 
моля да го подкрепим и да гласуваме. Не считам, че аргументи да се 
противопоставяме биха помогнали на когото и да е.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 
други становища? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  направеното  предложение  да  се 
осигури възможност за гласуване на тези хора.

Колеги,  няма  да  отчетем  вотът,  защото  бутон  не  е  работил 
както трябва.

Затова,  колеги,  прегласуваме  направеното  от  госпожа 
Солакова предложение.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  9 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Севинч 
Солакова, Таня Цанева),  против – 7  (Александър Андреев, Георги 
Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия Нейкова, Румен Цачев).

Не се прие това решение.
Колеги, други доклади? 
Заповядайте.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  преписка, 

която ми беше оставена на бюрото, няма входящ номер, не знам как 
е  стигнала,  просто  я  открих  преди  малко.  Тя  е  относно  СИК-
Претория, посолство. Проблемна ситуация към 14,00 ч. Пише, че е 
на вниманието на госпожа Йорданка Ганчева,  ЦИК – за сведение, 
преписката е между СИК - Претория и СИК - Мидранд в Република 
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Южна Африка. Подписана е от господин Светлан Стоев – посланик, 
директор  на  дирекция  в  Държавен  протокол  в  МВнР.  Прилага  се 
кореспонденция между двата СИК, която ние  отчасти знаем с оглед 
информацията,  която беше докладвана  във  връзка  с  взимането  на 
решението във връзка с Южна Африка.

Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-22-609 от 06.11.2016 г., също 
преписка, която открих преди малко на бюрото си. Предвид, че вече 
е изтекло, според мен, подписано е от Сияна Ангелова: „Бих искала 
да знам от колко часа е отворена секцията в Ница. При подаване на 
заявлението отбелязах секция в Париж, но ми се наложи да пътувам 
и  ще  гласувам  в  Ница.  Благодаря  предварително  за  отговора“. 
Предлагам за сведение с оглед това, че вече лицето си е упражнило 
правото  на  глас.  С  мен  лично  не  се  е  свързало,  предвид  че  е 
изпратено запитването в 11,00 ч. българско време.

Докладвам ви писмо, получено през Комуникационния пункт 
от СИК № 315, секция в Хемстед – има записване от гласуване с 
искане за  издаване на удостоверение за упражняване право на глас. 
Необходимо  им  е  пред  работодател  и  за  удостоверяване  за 
извършено гласуване. С мен се свързаха и по телефона. Отговорила 
съм, че не се издават такива удостоверения. За сведение.

Колеги,  отново  преписка,  която  е  пристигнала  през 
Комуникационния пункт,  само че  сега  ми беше  предоставена.  На 
латиница  е  изписано  „от  СИК-284:  Здравейте,  с  напредване  на 
гласуването – имейлът, колеги, е от 13,46 ч. – има голяма вероятност 
кутията с бюлетините за президент и вицепрезидент да се запълни 
скоро, поради обема на бюлетините при гласуване. СИК разполага 
само с две кутии – едната за избори, другата – за референдум“.

Колеги,  предлагам  да  се  свърша  с  дежурните  служители  с 
Министерството на външните работи и да ги уведомя. Нямали сме 
сигнали от тази СИК-284 досега. 

След това, явно след получаване на писмото и с оглед късния 
доклад,  колеги,  с  вх.  №  ПВР-04-01-279  от  06.11.2016  г.  ни  е 
изпратена грама от Генерално консулство Одрин относно приемане/ 
предаване  на  бюлетини  между  СИК-260  Люлебургаз  и  СИК-231-
Одрин, поради възможност в края на изборния ден да има недостиг 
на  бюлетини  за  произвеждане  на  изборите  за  президент  и 
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вицепрезидент.  Приложена  е  грама  от  Генералното  консулство  в 
Одрин,  като  ни  информират,  че  във  връзка  с  повишената 
избирателна активност в секция № 231 в края на изборния ден да 
има недостиг на бюлетини в изборите за президент и вицепрезидент 
на  Република  България  се  е  извършило  приемане/предаване  на 
бюлетини от СИК - Люлебургаз, област Къркарели, като следва със 
следните  номера…  Това  е  от  първия  секретар  Радослава 
Кафеджийска и генерален консул. За сведение, предлагам.

Колеги, докладвам ви, вх. № ПВР-04-01-278 от 06.11.2016 г., 
молба от Мидранд,  ЮАР за разрешение да направи фотокопие на 
бюлетината за  президент  и  вицепрезидент  с  цел  попълване  на 
недостига на бюлетините.

Колеги, този имейл ни е изпратен от работна група „Избори 
2016 г.“ с приложена молба. По мое мнение като докладчик, не знам 
защо  като  ние  своевременно  уведомявахме  Министерството  на 
външните работи в лицето на господин Такев и господин Стоев за 
проблема и решението, което приема ЦИК. Предлагам за сведение.

С  вх.  №  176-3  от   06.11.2016  г.,  разпределен  ми  от  група 
„Жалби“,  сигнал  от  Института  за  развитие  на  публичната  среда, 
регистриран като наблюдател на избори с наше решение, секцията в 
Оксфорд  химикалките,  които  са  поставени  в  тъмната  стаичка  за 
гласуване,  е  с  черен  цвят.  Сигналът  е  получен от  избирател  чрез 
платформата  за  честни  избори.  „Настояваме  да  бъдат  предприети 
мерки за нарушение“. Предлагам да възложим на администрацията 
да се свърже с Оксфорд и да им бъде указано, че не е допустимо от 
закона да  използват  черен химикал и  да  ги  уведомим за  сигнала. 
Моля да го подложите на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на 
гласуване.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Александър Андреев, 
Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица 
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова),  против – няма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-22-
603 от 05.11.2016 г.  като лице,  което се е изписало с имената си, 
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постоянни  си  адрес.  След  проверка  на  негов  приятел  открил,  че 
продължава да фигурира в списъка за гласуване по местоживеене, 
поставен в магазин „Фантастико“, находящ се на съответната улица 
в София. Има подадено заявление за гласуване в чужбина, където се 
намира в момента. Има потвърждение от ГД „ГРАО“, че е включен в 
близката  избирателна  секция.  Предлагам  на  Министерството  на 
външните  работи по  компетентност  с  оглед  това,  че  изпращаме 
съгласно чл. 17 информация за лицата с избирателни права.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на 
гласуване – препращане по компетентност.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Александър Андреев, 
Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица 
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова),  против – няма.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 
получено  чрез  Комуникационния  пункт,  който  е  създаден  в 
Централната избирателна комисия като от секция № 238, която се 
намира в кв. „Сарънч“, гр. Измир, Република Турция, сочи, че към 
18,00 ч. местно време – системата сочи, че имейлът е от 17,55 ч., 
„има изключително сериозно натоварване в секцията. В процес на 
изчакване са около 300 души и продължават да идват“.  Молят са 
указание дали да бъде удължено работното време на секцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Бях сигнализирана няколко пъти по 

телефона,  например  от  Франкфурт,  че  се  чака  три  часа  и  хората 
седят и чакат. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Горе,  в Комуникационния пункт се 
свързаха  членове  на  секционна  избирателна  комисия,  даже  и 
колегата Матева беше, от Мюнстер, като ни информираха, че имат 
проблем с печата, защото толкова много избиратели са гласували – 
за  мастилото, но се осигурява и казаха,  че предприемат действия. 
Има много изчакващи също в Мюнстер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, по този въпрос?
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Заповядайте.
РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  редът  не  е  по-различен  от  този, 

който  е  в  страната.  В  такива  случаи  секционната  избирателна 
комисия си има Методически указания, там е записано какво трябва 
да предприеме и не е необходимо Централната избирателна комисия 
да дава указания на секционните избирателни комисии, ако в 20,00 
ч. има пред секцията избиратели.

Аз предложил да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев.
Има ли противни становища? Не виждам.
Господин Ивков беше следващият заявил се.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Като  се  заявих,  имах  четири,  но  две 

заминаха за сведение.
Сега  само  едно  –  вх.  №  Ж-197-2  от  06.11.2016  г.  госпожа 

Шанал от гр. Силистра ни информира, че в 17,21 ч. е изпратено по 
мейл, че гласувала за президент на територията на Турция, секция – 
дава точният № 326000247, Гебзе, Коджаели и иска да подаде жалба, 
като  се  оплаква,  че  всички  мъже,  включително  шефът  на 
секционната  комисия,  както тя  го  нарича,  са  говорили на  турски. 
При забележка от нейна страна, те са й отговорили, че „ще говоря на 
който  си  език  искам“.  Реакцията  от  страна  на  комисията  след 
забележката й е била, че ще я изгонят, ако продължи да коментира. 
Единствено дамите в комисията са говорили на български език и и 
са изпълнявали съвестно задълженията си. 

Сезира ни обаче за нещо друго, което, обръщам внимание, че 
„допълнително  от  страна  на  Коджаели  имаше  организиран 
транспорт от секцията в Гебзе до секцията в Измит за желаещите“. 
Тя предполага, че това може да е довело до подаване на изборен вот 
на повече от едно място. „Моля приемете жалбата и ме уведомете за 
входящия номер“ и се надява на следващите избори да изберем лица, 
които  се  чувстват  българи  и  изпълняват  дадените  им задължения 
съвестно в името на Република България.

Сега е 19,20 ч. и аз вече не виждам какво може да се направи. 
Иначе е ясно, че трябва да се чуя с председателя на тази секционна 
избирателна комисия и да извърша проверка, за да ми каже така ли е 
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в действителност. Особено притеснителен е сигналът за транспорта 
до друга избирателна секция в друг град „за желаещите“, тоест хора, 
които вече са упражнили вота си – тя, жалбоподателката, твърди, че 
им  се  предлага  транспорт  до  Гебзе  до  секцията  в  Измит  за 
желаещите.  Това  също  трудно  може  да  бъде  предотвратено  да 
гласуват там два пъти, но може евентуално за транспорта. Макар че 
и там е постфактум. Ако е имало транспорт, е имало досега.  Така че 
аз бих приел да остане в аналите за наше сведение. За анализ бих 
приел да се обадя веднага след заседанието, за да проверя фактите и 
да дам съответните указания, а именно да не се говори в секцията на 
турски език в оставащите минути.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Има две предложения.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  С  оглед  напредналото  време,  не  защото 

сигналът е без значение, предлагам да е за сведение в частта му за 
турския език. Защото е ясно, че няма за кога. Обаче за другата част 
мисля, че можем да извършим проверка и тя ще е постфактум, за да 
се осведомим чрез нашите дипломатически и консулски служби в 
Турция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Вие  предлагате 
към настоящия момент за сведение, а впоследствие да бъде върнато 
в зала.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Още сега ще опитам, ако ме упълномощите 
– да започна и да проверя, за да видя дали е имало автобуси, за мен 
това е по-сериозният сигнал, които да извозват вече гласувалите от 
едната секция до друга секция в друг град. Това е сериозен сигнал. И 
да се обадя и на председателя на секционната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 
предложението на господин Ивков. 

Коментари? Не виждам. 
Режим на гласуване. 
Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  
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Росица  Матева,  Румен  Цачев),   против  –  няма  –  1  (Севинч 
Солакова).

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, първият сигнал е от 

Лилия Леви, която е подала всички документи за мобилно гласуване, 
но все още никой не се е  появил.  Свързах  се с  нея по телефона. 
Жената каза, че вече са минали с подвижната избирателна секция и е 
гласувала и много благодари. За сведение.

Другото е по имейла получено на сайта на ЦИК от Даниела 
Цанкова от Плевен. Има издадено удостоверение за настоящ адрес 
от гр.  Априлци от август месец,  където живее и работи.  Името й 
липсва обаче в избирателния списък. Не са я допуснали да гласува. 
„Това редно ли е, при положение че при издаване на удостоверение 
ме  увериха,  че  ще  мога  да  гласувам  с  него?“.  Ще  отговоря,  че 
независимо че има настоящ адрес от август месец е трябвало до 22 
август 2016 г. да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес. 
Тогава би могла да гласува и че за съжаление не може да гласува. 
Стандартното. 

Последното  е  питане  от  „Нова“-Варна  за  несъществуващи 
входове  на  блокове  в  кв.  „Чайка“,  Варна.  Няколко  сигнала  от 
граждани, които твърдят, че има несъществуващи входове – бл. 50 – 
бл. 59, имат по един вход, а са писани по 7 или 8 входове. Това е 
най-фрапиращият случай. В бл.  54 са четири входа,  а реално има 
три, в бл.  53 са три входа,  а  реално има два.  Гражданите от тези 
блокове са силно потресени и не могат да разберат какво се случва. 
Приложен  е  снимков  материал  на  конкретните  входове  и  на 
конкретните блокове,  където е  видно,  че има по един или по два 
входа. От таблото е записано – секция № 168, изброени са блоковете 
с по няколко входа, а те са с много по-малко входове на брой.

Свързах  се  по  телефона  с  председателя  на  районната 
избирателна комисия. Тази жаба е подадена и до тях, извършена е 
проверка, свалени са грешните табели с грешната информация и са 
посочени коректните блокове с коректните брой входове. Благодаря 
ви.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  Ви  благодаря,  колега 
Баханов.

Заповядайте, колега Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка с днешна 

дата е качено може би последното решение с промените в съставите 
на  СИК.  Те  касаят  секции  в  Канада  и  в  Ню  Йорк  във  връзка  с 
разликата  с  часовото  време.  Става  въпрос  за  пет  промени  в 
съставите. Много ви моля, ако обичате, да гласувате проекта, който 
съм ви предложила. Проект на решение № 3970.

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,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев), 
против – няма.

Колеги, това е Решение № 3980-ПВР/НР.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  В  тази  връзка  от  Париж  пише  ни 

Камелия Трифонова, която ни е изпратила фотоси от посолството. 
„Прилагам снимки към 17,15 ч. Организацията в секцията изглежда 
нормална.  Хората  не  разбират  как  е  възможно  да  има  само  една 
секция.“  Точно  3  часа  се  чакало  и  повече,  и  прилага  снимка. 
Докладвам ви го за сведение. 

Имам  разпределена  жалба  в  секция  –  София,  кв.  „Изток“. 
Жалба е с вх. № С-191-2 от 06.11.2016 г. Оплакването е, че ги викат 
по азбучен ред. За сведение ви го докладвам.

Жалба, вх. № Ж-190-3 от 06.11.2016 г., от господин Николай 
Йорданов  Белалов.  По  компетентност  е  изпратена  на  24  РИК.  В 
момента се произнасят и ще ни уведомят за което.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, преди да продължа моля ви за внимание, ако обичате. 
Колеги,  получени са  сигнали във връзка  и с  въпроса,  който 

преди  малко  дискутирахме  за  края  на  изборния  ден,  деня  на 
референдума. В тази връзка съм подготвила проект, който ви моля 
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да погледнете – ние ще го гласуваме преди края на деня, но ви моля 
още  сега  да  се  запознаете  с  този  проект.  Ако  имате  някакви 
забележки и възражения. 

Във  връзка  с  това,  колеги,  ми  се  струва,  че  е  добре 
отговорниците  по райони да  се  обадят  на  районните  избирателни 
комисии и да припомнят от колко до колко часа е денят и как при 
края  на  изборния  ден  ако  има  гласоподаватели  пред  секциите, 
секциите трябва да продължат докато чакащите от пред упражнят 
правото си на глас като, разбира се, бъдат събрани техните лични 
документи. 

Молбата ми, колеги, в тази връзка е да прозвъним районните 
избирателни  комисии  и  да  им  припомним,  за  да  не  се  получат 
ситуации,  в  които  въпреки  наличието  на  лица  пред  секционните 
избирателни комисии, те да спрат своята работа. Това е моята молба 
към вас.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, тъй като и сега от чужбина 

пристигат сигнали, че има големи струпвания и госпожа Солакова 
току-що ми каза, че много хора се отказват, аз предлагам това, което 
предлага госпожа Алексиева – не само по телефона, но и с писмени 
указания, дори и със съобщение с оглед осигуряване спокойствието 
на всички български граждани, които искат да упражнят правото си 
на  глас,  всъщност  законовото  положение  с  указание  до  РИК 
писмено,  както  и  със  съобщение  на  нашата  интернет  страница  в 
смисъла на изложеното на това, което предложихте. Защото, колеги, 
вече и от страната получавам обаждания, че има струпвания на хора 
пред секционните избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, в тази връзка предлагам обаждането 

до  районните  избирателни  комисии да  бъде,  така  както  днес  сме 
давали активността. Всеки си знае сега по стаите за какво отговаря. 
Това е едното.

Второто, тъй като е вече 19,30 ч. ще помоля възможно най-
бързо да прекратим, за да можем да го направим. Това е важно.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  този 
повод?

Колеги, нека да гласуваме първо това.
Заповядайте по този повод.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колегата  Ганчева  предложи 

отговорниците – ние по райони, а колегата Цачев предложи по стаи, 
както  са  разпределени,  което  е  различно.  Предлагам  ние  да  се 
свържем  с  районните  избирателни  комисии,  за  които  ние 
отговаряме, а не нашите сътрудници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Доколкото разбирам, ние ще излезем 
с това, което госпожа Алексиева – както с писмени указания, така и 
със съобщения, отделно с прозвънявания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам 
на  гласуване  така  направените  предложения  за  съобщение  и 
изпращане  на  указания  към  РИК  писмено  и  прозвъняване  на 
районните избирателни комисии.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 16 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева),  против – 1 (Ивайло Ивков).

Колеги, давам 20 минути почивка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  14  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

необходимия кворум. 

Продължаваме днешното заседание. 

Госпожа Матева има да докладва сигнали. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  получих  вече  няколко  сигнала  по 

телефона, единият е включително, че министърът на регионалното 

развитие  в  момента  по  БНТ  е  обявила,  че  изборният  ден  ще 
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продължи до 21,00 ч. в цялата страна. Така ми казаха. Аз влизам в 

момента в сайта на БНТ, но не ми се отваря на живо. 

В  крайна  сметка  смятам,  че  наистина  е  важно  нашите 

говорители  да  кажат,  че  това  важи  за  секциите,  пред  които  има 

избиратели. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Вече  го  казахме  във  всичките 

медии, в които участвахме, че удължаването може да бъде до 21,00 

ч.  в  секциите,  пред които в 20,00 ч.  има избиратели,  които не са 

упражнили правото си на глас, както гласи и законът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. 

И аз припомням, че преди почивката ние гласувахме такова 

съобщение на нашата интернет страница – припомняне на районните 

избирателни комисии и на секционните избирателни комисии извън 

страната  и  е  качено,  публикувано  коректно,  съобразно  закона 

съобщение на нашата страница. 

Заповядайте, госпожо Матева, за другите си доклади. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  останалите 

сигнали,  по  които  имах  да  докладвам  преди  почивката,  съм 

предприела действията и съм ги предоставила в група „Жалби“ за 

отчет. 

Това,  което  получих  като  сигнал  и  мисля,  че  е  леко 

обезпокоително, е, че в доста комисии… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Може  ли 

тишина,  защото  докладчикът  има  висок  глас,  а  аз  чувам  другите 

колеги и другите, които не са колеги, а не чувам докладчика? 

РОСИЦА  МАТЕВА:  През  деня  още  получих  сигнали  от 

извън  София,  към  18,00  ч.  и  в  София,  че  има  случаи,  в  които 

секретари  на  секционни  избирателни  комисии  включително  се 

обаждат в районните избирателни комисии, за да кажат, че няма да 

отидат да отчитат резултатите. Знаем, че секретарите задължително 

следва да присъстват, съгласно Изборния кодекс, тъй като той дава 

възможност  председател  или  заместник-председател,  но  не  и  за 

секретарите. 
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Това  го  съобщавам  в  момента,  но  би  следвало  да  имаме 

някаква готовност за реакция, ако се потвърди, включително казах, 

че  би  следвало  на  тези  лица  да  се  обясни,  че  когато  са  поели 

ангажимента да бъдат секретари в секционни избирателни комисии 

това е и отговорност, включително и административно-наказателна 

такава за неизпълнение на задълженията по Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други сигнали? 

Госпожа Бойкинова искаше да докладва. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги, има сигнали от „Младост“, 

секция 82, има четири сигнала, че опашката е голяма, както и във 

„Враждебна“  и  в  „Люлин“.  Това  е  в  подкрепа  и  на  нашето 

съобщение, че трябва добре да се организира, така че да приключи 

изборният ден. 

Също  така  имаме  сигнал  от  Сдружение  „Гражданско 

движение  днес  „Общество  срещу  произвола“,  в  който  са  ни 

приложили цял наръчник от сигнали, които са получили, които съм 

изпратила до компетентните районни избирателни комисии в Стара 

Загора, Пловдив, Шумен, Смолян, Кърджали и Пловдив-област, като 

една голяма част е във връзка с нашето протоколно определение и 

съобщение относно начина на гласуване в референдума и това, че се 

влиза  само  веднъж  в  кабината  за  гласуване,  тоест  относно 

организацията на гласуване в секционните избирателни комисии. 

Моля  да  гласуваме  останалата  част  от  регистъра  до  160 

жалби и  сигнали,  които  в  една  голяма  част  към момента  още се 

обработват, но до 20 минути ще бъдат попълнени всички. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  

Ивков,  Иванка Грозева,  Мария Бойкинова,  Росица Матева,  Румен  

Цачев и Таня Цанева); против – няма. 
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Колеги, други сигнали към този момент? 

Господин Чаушев. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не са чак толкова сигнали. 

От  госпожа  Овчарова,  която  пита  дали  може  мъжът  й  да 

гласува в Мадан, при положение че има адрес в София. Отговорих 

по телефона: Не. Не е подал документите си за настоящ адрес, не 

фигурира в списъците в Мадан. 

Господин Любомир Иванов  –  наблюдател  от  Института  за 

развитие  на  публичността  твърди,  че  е  бил  изгонен  от  секция  в 

Кюстендил, Селскостопанския техникум. Обадих се по телефона и 

го насочих към Районната избирателна комисия да опише случая и 

да извърши проверка и да се произнесе. 

Толкова засега получени към настоящия момент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Имам два сигнала. Ще ви ги докладвам 

съвсем накратко. 

Първият  е  от  Константин  Бъчваров,  който  казва:  „При 

подадена  декларация  за  постоянен  адрес  в  община  „Студентска“ 

гласоподавателят липсва в избирателните списъци и му е отказано 

от членовете на СИК да гласува. 

Мисля да е за сведение. 

Втората е малко по-дълга – от Пламен Христов, който казва 

следното: 

„С  настоящото  ви  уведомявам,  че  на  избирателите  се 

задържат  от  избирателната  комисия  личните  документи,  докато 

избирателите са в кабинката за гласуване. Опитът да се обясни на 

лицата  от  избирателната  комисия,  които  очевидно  не  притежават 

необходимата  компетентност  да  изпълняват  предвидените  в 

Изборния кодекс дейности, че чл. 11 от Закона за българските лични 

документи  забранява  даването  на  български  лични  документи  в 

залог  –  значението  на  залог  е  нещо,  което  се  представя  като 

уверение,  не  даде  никакъв  резултат.  Въпросните  лица  не  дадоха 
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смислено  обяснение  след  като  са  сверили  данните  и  установили 

самоличността  на  гласоподавателите,  каква  е  причината 

документите  за  самоличност  да  са  извън  контрола  и  надзора  на 

избирателите, докато са в кабините за гласуване и как точно смятат 

да ги ползват през това време. 

Още повече – лицата от избирателната комисия не проявиха 

никакъв признак, че разбират, че извършват нарушение на Закона за 

българските  лични  документи.  Вместо  това  един  младеж, 

представяйки  се  за  длъжностно  лице,  ми  съобщи,  че  изпълняват 

указания на ЦИК и предложи да ви бъде изпратена жалба, което и 

правя  с  настоящето.  Младежът  не  се  представи  поименно,  а  като 

председател,  което  не  можах  да  установя  от  данните  на  малката 

табелка, висяща на лентата на врата му. 

Моля  за  вашето  обяснение  дали  въпросните  лица, 

самоопределящи се като длъжностни, са превишили правомощията 

си  в  нарушение  на  Закона  за  българските  лични  документи,  или 

Централната избирателна комисия е дала противозаконни указания 

на избирателните секции. 

Предлагам също за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Ивков е следващ докладчик. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-04-01-

280 от 6.11.2016 г. за сведение. Това е писмо от Ангел Ангелов – 

генералният  консул  на  България  в  Генералното  консулство  в 

Истамбул, и Симеонова – втори секретар, които ни уведомяват, че 

във връзка с наше решение, то не е решение, а е изходящият номер 

на писмото, объркали са се, № ПВР-23-118 от 6.11.2016 г. незабавно 

са дадени указания за координаторите на СИК, разкрити в района на 

Истамбул и Бурса за съдействие по изпълнението му. Решението е 

поставено на видно място за информиране на гражданите.  Всички 

председатели и състави на СИК са се запознали със съдържанието. 

Това ви го докладвам за сведение. 

Отделно от това аз се свързах с него повторно във връзка с 

възложената ми проверка за транспортирането на секцията в Гебзе. 
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Препратих  му  по  имейла  сигнала,  за  да  извършат  необходимата 

проверка  относно  транспортирането,  съгласно  нашето  протоколно 

решение от преди малко. Той ми каза, че ще извършат проверка, но 

човекът целия ден се занимава с тези неща и ми даде информация, 

която  искам  да  споделя  с  вас  и  която  е  доста  успокоителна,  че 

всъщност не става въпрос за двойно гласуване, според него, а тъй 

като има много големи опашки пред Гебзе, те ги съветват част от тях 

да бъдат извозени, което било на половин час път – Измит, за да 

гласуват там, за да се разпределят. Аз го помолих да ми потвърди и 

ако е така не виждам нищо притеснително и сигналът вече може да 

отиде за сведение. 

Иначе се свързах и със секретаря, той ми вдигна на турски 

език,  и  го  помолих да  се  въздържат  да  говорят  на  турски  език  в 

помещението,  където  са.  Човекът  трудно  говореше  на  български 

всъщност. Секретарят на комисията. 

Считам с  това  за  изчерпан  този  доклад  относно  Гебзе.  Не 

виждам какво можем да направим повече от това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви разпределено 

получено писмо от Външно министерство по имейла – приемане и 

предаване  на  бюлетини  между  СИК  260  Люлебургаз  и  СИК  231 

Одрин.  Информират  ни,  че  във  връзка  с  повишената  избирателна 

активност в Одрин и възможността в края на изборния ден да има 

недостиг  на бюлетини за  произвеждане  на избори за  президент  и 

вицепрезидент на републиката, се извърши приемане и предаване на 

бюлетини от СИК Люлебургаз, област Каркалери, както следва: от 

номер до номер. И молят информацията да бъде подадена до ЦИК. 

Това е Кафеджийска – първа секретар, и Васил Вълчев – генерален 

консул. От Външно министерство ни е препратена. 

Колеги, аз предлагам да е за сведение, не виждам за какво 

друго да е. 
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Отново  имейл,  получен  по  пощата,  не  са  заведени  тези 

имейли, прилагат ни грама, само че към имейла няма приложение. 

Дежурен  в  Министерството  на  външните  работи,  от  Генерално 

консулство  Одрин  за  приемане  и  предаване  на  бюлетини  между 

СИК  258  Ергене,  област  Текирдаг  2  и  СИК  262  Чорлу,  област 

Текирдаг 1. 

Ако няма други мнения – за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други? – 

Не виждам. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви сигнал от госпожа Мариана Митрева, 

Бургас,  която  твърди  в  сигнала  си,  че  в  66-а  секция,  училище 

„Любен Каравелов“,  бюлетините за  президент и вицепрезидент са 

били късани предварително и са били подредени и сложени в плика 

с  бюлетината  за  референдум.  Застъпниците  мълчаха,  дори  не  се 

извиниха. Моля да бъда уведомена с какво ще бъдат санкционирани 

всички тези хора. 

Аз ще си позволя едно лично мнение. Малко трудно виждам 

как бюлетината за президент и вицепрезидент може да бъде сгъната 

и сложена в плика за референдум. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, не виждам други сигнали. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, аз благодаря и ще 

ви помоля да се въоръжите с търпение, тъй като имам доста неща, 

които ще докладвам и съм преценил да докладвам тези,  които да 

бъдат одобрени с последващо одобрение на указания, които съм дал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  ще  моля 

сътрудниците да говорят по-тихо. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Първото  писмо  е  получено  по 

електронната поща с вх. № С-52-1. Това е във връзка с непопълнени 

декларации от Генералното консулство в Дубай. До 12,30 ч. всички 

гласували  са  попълвали  само  по  една  декларация,  попълвали  са 
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декларация  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката,  докато  такава  не  е  попълвана  за  референдума.  И се 

обръщат към нас за указание как да се процедира при оформяне на 

списъците  с  вече  гласувалите,  при  които  няма  попълнена  втора 

декларация. 

Свързах се с генералния консул, на който съм дал указания да 

се  копират  декларациите  на  тези,  които  са  гласували  и  на  тези 

декларации  да  се  положи  подпис  и  печат  на  председателя  и 

секретаря на комисията и те да бъдат предадени, заедно с изборните 

книжа и материали в чувала с референдума. 

Моля за последващо одобрение на тези указания, които съм 

дал във връзка с гласуването в секция 175 Дубай. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман. 

Колеги, режим на гласуване – последващо одобрение. 

Колеги, отменям гласуването. 

Ще гласуваме с вдигане на ръка до края на деня. Връщаме се 

към добрите традиционни методи. 

Колеги, подлагам на гласуване за последващо одобрение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  

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

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев  

и Таня Цанева); против – няма. 

(Реплики)

Колеги, отменям гласуването. 

Колеги, ще подложа на гласуване… (Реплики)

Моля ви, колеги, дайте предложение как продължаваме преди 

края на изборния ден да гласуваме. Ще се съобразя с тях. 

Първият път, колеги, системата не отчете резултата, колега не 

беше гласувал. Вторият път,  колеги, колеги поставиха под въпрос 

резултатите от гласуването с вдигане на ръка. 
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Трети  път,  колеги,  режим  на  гласуване  за  последващо 

одобрение.  Ще опитаме  със  системата.  Да  се  надяваме,  че  тя  ще 

отчете. Ако не, колеги, аз не зная как да подлагам на гласуване. 

Колеги, отменям гласуването. (Реплики)

Колеги, това бяха последните доклади. 

Моля всички да бъдем тук в 21,00 ч., за да обявим края на 

изборния ден, без да зная с какво гласуване, колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  13  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

необходимия кворум. 

Продължаваме днешното заседание. 

Колеги, часът е 21,05 ч., поради което ви моля да влезете във 

вътрешната мрежа за днешно заседание, да влезете в моя папка. В 

тази  папка  има  проект  с  №  3971-ПВР/НР,  с  който  проект  ви 

предлагам следното решение: 

„Решение относно обявяване  края на изборния ден/деня на 

националния референдум на територията на страната на изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  национален 

референдум на 6 ноември 2016 г. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 39 от Изборния кодекс и § 2 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие 

на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление 

Централната избирателна комисия реши: 

Обявява  края  на  изборния  ден/деня  на  националния 

референдум на територията на страната на изборите за президент и 

вицепрезидент  на  републиката  и  национален  референдум  на  6 

ноември 2016 г. в 21,00 ч.“ 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  
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Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен  

Цачев  и Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, за протокола: „на изборния ден/деня на националния 

референдум на територията на страната на изборите за президент и 

вицепрезидент  на  републиката  и  национален  референдум  на 

територията на страната“. Това забравих да допълня. 

Колеги, това е Решение № 3981-ПВР/НР. 

С  това,  колеги,  изборният  ден/денят  на  националния 

референдум  беше  официално  закрит  от  Централната  избирателна 

комисия. Да се надяваме, че сега секционните избирателни комисии 

бързо ще преброят резултата, бързо и правилно ще го отчетат, след 

това своевременно бързо и ефективно ще предадат протоколите на 

районните избирателни комисии, които да успеят своевременно да 

предадат протоколите и други книжа и материали, предназначени за 

Централната избирателна комисия на нас. Сериозна работа ни чака 

по този въпрос. Ние си го знаем. 

Колеги, има още един въпрос, който сега трябва да решим. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  най-сетне  във 

вътрешната  мрежа  в  моя  папка  е  качено  въпросното  писмо  от 

„Сиела“,  което  казва,  че  след  приключване  на  изборния  ден, 

съответното попълване, комплектуване, запечатване на куфарите със 

съответните  печати  на  СИК,  вкарването  на  машините  в  тези 

специални  куфари  и  тяхното  запечатване,  транспортиране  в 

съответния склад в район „Студентски“ ни казват, че от утре можем 

да  започнем  да  пренасяме  данните  от  машините  към  нашия 

устройства, памети от вътрешния компакт флаш-карта на въпросната 

машина към нашите съответни устройства за контрол на процеса. 

Целта е да се определят хора, които да контролират целостта 

на куфарите, отварянето на машините, съответно вътрешната флаш 

памет и верния пренос от тази вътрешна карта към нашия носител, 

който ще носят нашите представители там. Това е процесът, който е 

описан там. Утре трябва да имаме готовност за наши представители. 

Това е проблемът, който трябва да решим. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  трябва 

да  имаме  поне  двама  наши представители.  И както  в  оперативен 

порядък  предложи  господин  Христов,  може  би  сътрудници  или 

представители  на  администрацията,  за  да  може  процесът  да 

приключи по-бързо, по-оперативно. Така че, колеги, много ви моля, 

трябва да определим такава група хора. Става въпрос за нещо важно 

– гарантиране на резултатите от първи тур от машинното гласуване. 

Господин Чаушев, госпожа Бойкинова. Трети човек? 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Господин  Чаушев  се  отказва.  Малко 

много ще ми дойде. Вчера бях, днес бях, в чужбина съм. А утре вече 

няма да имам абсолютно никакви възможности да погледна каквото 

и да било. Вчера поех, но днес вече ми е малко трудно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбирам, 

господин Чаушев. 

Едното лице е госпожа Бойкинова. Колеги, моля ви още едно 

лице за 8,30 ч. на адрес – склада на фирмата. 

И господин Ивков. 

Колеги, това е предложението. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам колегата Андреев, ако не 

възразява, и ако има възможност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  три 

имена бяха предложени. 

Режим на гласуване. 

(Реплики, разговор извън микрофон)

Колеги, отменям гласуването. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Писмото  е  в  моята  вътрешна  мрежа. 

Вижте го. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Това е друго писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това писмо не е 

качено. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако искате да го прочета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Чаушев, прочетете го, защото друго писмо е публикувано. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре. 

„Потвърдихме ангажимента си да прехвърлим съдържанието 

на вътрешната компакт флаш карти на ваше записващо устройство. 

Моля да имате предвид, че процесът ще отнеме около 15 часа, ако не 

възникнат…“ 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма как да седи никой от нас 15 

часа. 

(Разговори извън микрофон)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам 

госпожа Мусорлиева да води, за да мога да взема решението да го 

подпиша. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Без  входящ  номер  ми  се 

разпределят. 

Колеги,  в  разпечатания  имейл  пише:  имейлинг  43821  от 

Берлин.  Приложено  са  ни  изпратили  приемане  и  предаване  на 

бюлетини между СИК 260 Люлебургаз и СИК Одрин. Информират 

ни, че във връзка с повишената избирателна активност в СИК 231 

Одрин и възможността за края на изборния ден… Колеги, мисля, че 

това пристига за трети път и не знам какво общо имейлинг Берлин 

има общо с Одрин и Люлебургаз. 

Предлагам да е за сведение. 

И,  колеги,  един доклад с  който току-що се запознавам.  От 

Външно  министерство  са  ни  препратили  в  грама,  приложено  от 

Посолството  на  Берлин  относно  удължаване  на  изборния  ден  на 

територията на ФРГ. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Нали приключихме изборния ден. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председателстващ, аз имам 

доклади, които трябва да докладвам и сега им е времето. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Това спокойно вече може да отиде за сведение. 
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  не  мога  да  взема…  Да  го 

докладвам ли, ако може? Ако не? 

Относно  удължаване  на  изборния  ден  в  секциите  на 

територията  на  Федерална  република  Германия.  Излагат 

съображения  и  в  тази  връзка,  съгласувано  с  ръководителите  на 

Генерално консулство Мюнхен, Франкфурт моля за вашето решение 

за удължаване на изборния ден, така че всички избиратели, които в 

20,00 ч. се намират в изборното помещение да гласуват. 

За сведение. Ние сме предприели мерки.

Това бяха моите доклади. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Благодаря. 

Кой имаше доклади? 

Нека да продължим с важния въпрос – господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Качено е писмото във вътрешната мрежа. 

Тяхната идея е до 24,00 ч. утре, понеделник, да свърши този 

пренос, защото искат за три дена да преинсталират въпросните 500 

машини, за да си отидат на очертаващия се втори тур. 

(Обсъждания извън микрофон)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, работна 

почивка. 

(Край – 21,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

Стенографи:

Цвета Минева

Стойка Белова

Катя Бешева

Нина Иванова
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