
П Р О Т О К О Л

№ 52 – продължение

(25 май 2014 г., 18,30 ч.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в 

залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. Продължаваме днешното заседание.

Заповядайте, колега Христов, да докладвате за избирателната 

активност в страната към 17,00 ч.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги,  към 17,00 ч.  активността  можете да  видите от таблицата, 

която е приложена във вътрешната мрежа „Избирателна активност – 

17,00 ч.” – така е озаглавен файлът. От него можете да видите, че 

гласувалите  към  17,00  ч.  са  1 791 483  човека,  което  представлява 

27,42 процента, грубо казано – 27,5 процента. Само за сравнение ще 

ви кажа, че през 2009 г.  по това време е отчетена активност 28,5 

процента. Тоест, сега сме в рамките на един процент разлика, малко 

по-малко, разбира се.

В същото време най-високата  активност е  в  Кърджалийска 

област, която е 37,2 процента, а най-ниската е може би във Варна, не 

виждам друга по-ниска – 20,15 процента.

Искам  да  ви  обърна  внимание  на  един  друг  факт,  малко 

неприятен, че за Бургас може би ви направи впечатление, че в 10,00 

ч. и 13,00 ч. казахме, че там е най-висока избирателната активност. 

Но  се  оказа,  че  базата,  върху  която  се  смята  активността  там, 

включва  не  Бургаска  област,  а  включва  гр.  Бургас,  поради  което 

именно броят  на  гласувалите  е  верен,  но  тъй  като  базата  е  била 

грешна, се е получил неверен резултат. Той е бил неверен само за 

Бургаска област като процент, но в национален мащаб и въпрос на 

няколко стотни от процента, така че няма разлика.
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За  17,00  ч.  това  нещо  е  коригирано.  Но,  тъй  като  дава 

отражение в резултата за Втори район – Бургаски, тъй като бяхме 

дали 35 процента и нещо към 13,00 ч.,  сега  активността  вече при 

нормална  база  е  27,90  процента,  следва  да  включим  забележка 

специално в таблицата, която е за гр. Бургас. Тази забележка я има в 

друг файл, който е качен във вътрешната мрежа пак в заседанието от 

днешна дата и се нарича „Забележка”.  Ще ви помоля да отворите 

този файл, той е съвсем кратък.

Предложението ми е следното. Първата част от забележката – 

„Данните за активността в графиките са подадени от РИК. Всички 

Районни  избирателни  комисии  изпращат  до  ЦИК  събраната  чрез 

общинските  администрации  информации  от  секционните 

избирателни комисии и обобщена от РИК за всяка област справка.”

Това  нещо  на  базата  на  минали  избори,  национален 

референдум и т.н., да фигурира под всяка графика, която е качена на 

сайта.  А втората точка,  която се вижда, да бъде добавена само за 

район  Бургас,  а  именно,  че  „за  база  към  10,00  ч.  и  13,00  ч.  са 

подадени 187 023 избиратели, които включват само избирателите на 

гр.  Бургас,  а не на целия район. За 17,00 ч.  са подадени за целия 

район 363 117 избиратели.”

Когато  приключи  изборният  ден  към  19,00  ч.  и  бъдат 

изчислени крайните резултати, тогава в графиката за избирателната 

активност за 19,00 ч. се поставят окончателните резултати. Тогава, 

когато бъдат обявени окончателните резултати за гр. Бургас, да се 

добави още един ред: „По окончателни данни броят на гласувалите в 

Районната  избирателна  комисия  №  2  е  …”  еди-колко  си 

гласоподаватели,  след като бъдат  преброени.  Но това  е  вече  след 

приключване на изборния ден и след точно преброяване на броя на 

гласувалите избиратели.

С включването  на тази забележка  на практика ще изясним 

неприятния  факт,  който  се  получава,  тъй  като  неправилно 

информирахме хората, че в Бургас за 10,00 ч. и за 13,00 ч. има най-
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висока  активност.  Но  като  брой  избиратели,  които  са  гласували, 

информацията съответства изцяло на истината.

Предлагам да приемем избирателната активност към 17,00 ч. 

и  да  упълномощим  „Информационно  обслужване“  АД,  което  е 

нашият преброител и качва на нашия сайт данните за активността, 

да  качи  тази  таблица  със  съответните  графики  за  17,00  ч.  и  със 

забележката, която е към община Бургас, без последната част – за 

окончателните данни – в момента, тъй като окончателните данни ще 

излязат доста по-късно тази нощ или утре сутринта. Когато излязат, 

вече тогава ще се добави и това последно изречение по окончателни 

данни колко е броят на гласувалите.

В  същото  време,  когато  окончателно  излязат  данните,  ще 

бъде  сложена  и  първата  част  от  забележката  ни:  „Данните  за 

избирателната активност в графиките са подадени от РИК….“ и т.н. 

Това също ще се постави след окончателното преброяване. Сега за 

17,00 ч. няма да го има това нещо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Христов, за подробния доклад. 

Колеги,  чухте  доклада,  чухте  предложенията  на  колегата 

Христов.

Предлагам да одобрим тази справка, тези данни, да ги качим 

на  нашата  интернет  страница  ведно  със  забележката,  която  той 

представи подробно. 

Колеги, моля, гласувайте това предложение.

Гласували  11 членове на ЦИК:  за –  11 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев.  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.); против – няма.

В  момента  от  залата  отсъстват: Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова, Камелия 

Нейкова, Александър Андреев, Румяна Стоева-Сидерова, Йорданка  

Ганчева.

Господин Владимир Пенев в момента не гласува.
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Предложението се приема.

Заповядайте, колега Чаушев, по този повод.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже става въпрос за междинни данни, 

само ви казвам данните и за експерименталното машинно гласуване. 

Към  17,00  ч.  в  софийските  секции  около  50  процента  от 

упражнилите  правото  си  на  глас,  са  упражнили  и  с 

експерименталното машинно гласуване, а за Пазарджишко са около 

30 процента и малко над тях.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Чаушев, за доклада.

Аз ще помоля, колеги, да се свържете и с говорителите, за да 

им  предоставите  тази  информация  така,  че  те  да  могат  да  я 

предоставят на журналистите.

Има думата госпожа Грозева с проекта на решение.

Заповядайте, колега Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, решението е съвсем 

кратко. Както знаете, преди няколко часа приехме Решение № 549. 

Но в 17,39 ч. е постъпило писмо от Министерството на външните 

работи  по  електронната  поща  с  вх.  №  ЕП-0401-130,  в  което  ни 

съобщават,  че  в  секционната  избирателна  комисия  Париж 2  с  № 

323000149 назначеният за секретар Сали Адил Сали не се е явил за 

участие  в  работата  и  от  6,00 ч.  сутринта  на  негово  място  работи 

господин Ахмед Ахмедов Хюсеинов.

Предлагам ви да освободим господин Сали Адил Сали със 

съответното ЕГН и на негово място да назначим господин Ахмед 

Ахмедов Хюсеинов със съответното ЕГН, тъй като той е присъствал 

от началото на изборния ден и до настоящия момент работи в тази 

секция, която ви посочих.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Грозева.

Колеги,  имате  ли  възражения?  Имате  ли  предложения  за 

изменение и допълнение? Нямате.
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Колеги,  моля,  гласувайте  така  предложения  проект  на 

решение.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за –  12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев. Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.); против – няма.

В  момента  от  залата  отсъстват: Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова, Камелия 

Нейкова, Александър Андреев, Румяна Стоева-Сидерова, Йорданка  

Ганчева.

Решението се приема.

Решението има № 550-ЕП.

Заповядайте, колега Цачев, Вие искахте думата.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Докладвам ви жалба, постъпила от Бойко Борисов, председател на 

Партия  ГЕРБ.  Обжалва  се  Решение  №  483-МИ  на  ЦИК  – 

принципното решение за частичните избори за кметове на кметства 

на 29.06.2014 г. 

Решението се обжалва в частта относно определяне на срока 

за подаване на заявления за регистрация в ЦИК на участниците в 

частичните  избори.  Към  жалбата  е  приложено  пълномощно  на 

Цветомир Паунов с права, упоменати в него, за подаване на жалби в 

конкретния случай. 

Предлагам жалбата да се окомплектова и да се препрати към 

Върховния административен съд.

Ако мога, госпожо председател, да продължа с докладите на 

още едно – две неща, които мисля, че са малко по от значение.

Има постъпил по електронната поща сигнал за нарушение от 

госпожа Миланка Петкова. Тя твърди, че на нейната лична страница 

във фейсбук е получила съобщение от Валерия Кардашевска, която е 

кандидат  на  Реформаторския блок.  В  това  съобщение  се  съдържа 
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призив  –  молба  Миланка  Петкова  да  гласува  за  Реформаторския 

блок, а също така и преференциално за кандидата.

Колеги, моето лично становище е, че, както знаете за Туитър 

и  за  Фейсбук,  именно  защото  там  съобщенията  и  това,  което  се 

публикува, не може да бъде определено като предизборна агитация и 

в  конкретния  случай  тези  призиви,  които  се  отправят,  не  бихме 

могли да вземем отношение, както и не можем да вземем отношение 

конкретно за това дали подателят, изпращачът на това съобщение е 

именно  точно  лицето,  което  е  упомената  в  него  –  Валерия 

Кардашевска, тъй като е възможно всеки там да си създаде профил и 

да изпраща съобщения на неограничен брой лица. 

Предлагам  да  го  оставим  за  сведение,  без  да  взимаме 

отношение по така подадения сигнал.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

възражения? 

Естествено  преписката  по  предходния  доклад  трябва  да  се 

комплектува и да отиде в съда.

Това последното Вие го докладвахте за сведение. 

Тук  имате  ли  възражения,  колеги,  този  сигнал  да  бъде 

оставен за сведение? Няма възражения. Остава за сведение.

Колега Цачев, продължете нататък.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги,  имаме  сигнали  срещу билбордове  на  партия  „АТАКА” с 

приложени  към  тях  снимки  в  гр.  София.  Сигналите,  че  това  е 

нарушение на закона.

Също  го  предлагам  за  сведение,  тъй  като  не  може  да  се 

установи тези билбордове дали са поставени в днешния ден или в 

деня  за  размисъл.  Съгласно  закона  в  определения  срок  след 

приключване  на  изборите  следва  да  бъдат  премахнати  всички 

агитационни материали.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, и това остава за 

сведение? Нямаме възражения!

Заповядайте, колега Цачев, да продължите с доклада си.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Да, и аз го предлагам да остане за сведение.

Има  един  друг  въпрос,  който  е  свързан  със  секционните 

избирателни  комисии.  Имаме  сигнал  от  избирател  в  Пловдив, 

избирателна секция № 39, който, когато е гласувал, избирателят е 

сгънал повторно бюлетината, тоест, сгънал я е на четири. Но чул от 

членовете  на секционната  избирателна комисия да не се сгъва  по 

този начин бюлетината. Въпреки това той заявява, че има право да я 

сгъне така, както е преценил. Съгласно наше Решение № 444 това е 

указано. 

Изпраща  ни  сигнала  с  оглед  това,  че  секционната 

избирателна комисия му е направила забележка и иска да се вземе 

отношение  по  въпроса.  Предвид,  че  часът  вече  е  18,50  ч.  ще  го 

приемем  за  сведение  и  ще  го  имаме  предвид  занапред  при 

произвеждане на следващи избори.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Цачев,  моля  да 

изчакаме,  защото  се  наложи  на  един  от  колегите  да  излезе.  Да 

изчакаме да влезе обратно, за да имаме необходимия кворум.

Колеги, върнаха се колегите, които имаха неотложна работа, 

така че можем да продължим работата си.

Има думата колегата Христов. Заповядайте, колега Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, искам само една корекция да 

направя. Преди малко господин Чаушев ми донесе една корекция за 

гр. Варна по отношение на броя гласували до 17,00 ч. Корекцията е 

значителна,  в  смисъл,  че  са  гласували  112 397  избиратели  при 

старата  цифра  76 600,  което  де  факто  увеличава  процента  на 

гласували  към 17,00  ч.  на  27,97  при  стария  27,42,  тоест,  с  близо 

половин процент за страната.

Така че ще моля тази корекция да влезе в справката, преди да 

обявим избирателната активност към 17,00 ч.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  ли 

възражения, въпроси? Не виждам.

Колеги, моля, гласувайте така предложената корекция.
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Гласували  12 членове на ЦИК:  за –  12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев. Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева.); против – няма.

В  момента  от  залата  отсъстват: Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейманов,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова, Камелия 

Нейкова, Александър Андреев, Румяна Стоева-Сидерова, Йорданка  

Ганчева

Предложението се приема.

Заповядайте,  колега  Мусорлиева,  представете  накратко 

Вашия казус, за да можем да гласуваме.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  ще  имаме  да  гледаме 

материал на „Фокус”. Само да го погледна и ще го предоставя на 

всички.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Току-що ми беше  разпределен  сигнал  от 

председател на избирателна секция, посочен е номерът, но не мога 

да установя в кой район се намира. Но, така или иначе, е посочен 

номерът.

По електронната поща е постъпило писмо с приложен към 

него сигнал. 

РОСИЦА МАТЕВА: Първите две цифри трябва да говорят за 

район.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Сигналът е от Илияна Кираджийска. В него 

председателят на Секционната избирателна комисия ни уведомява, 

че  в  тяхната  секция  през  деня  е  дошло  лице,  което  трудно  се 

изразявало  на  български  език,  „представи  удостоверение  за 

наблюдател  като  упълномощен  представител  на  Сдружение 

„Младежка  толерантност”,  издадено  от  ЦИК,  и  удостоверение  за 

гласуване на друго място,  издадено от кмета на с. Мирово, Стара 

Загора.” Да, значи има по-точна информация. „Проведе разговор на 
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мобилния си телефон пред входа, който не беше на български език. 

Представените документи не са приети и не е допуснат да гласува.”

Всъщност  това  е  съдържанието  на  сигнала.  Подписан  е  от 

членовете на секционната избирателна комисия.

Това, което става ясно, е, че не са допуснали лица да гласува, 

без  да  обяснят  каква  е  причината  при  положение,  че  лицето  е 

представило  редовно  удостоверение,  издадено  от  ЦИК  като 

наблюдател, и удостоверение за гласуване на друго място.

Лично  моето  мнение  е,  че  при  така  представената 

фактология,  ако  е  такава,  разбира  се,  е  недопустимо  секционна 

избирателна  комисия  по  този  начин  да  реагира  и  да  не  допусне 

избирател да гласува, още повече, че не се е произнесла с писмено 

решение в случай, когато не допуска до гласуване един избирател.

Предлагам да укажем на Районната избирателна комисия да 

вземе  отношение  по  този  сигнал  и  да  установи  налице  ли  е 

нарушение,  извършено  от  членовете  на  Секционната  избирателна 

комисия  за  търсене  на  отговорност  от  тях  за  неспазване  на 

разпоредбите на Изборния кодекс.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Цачев.

Колеги, има ли други доклади?

Заповядайте, колега Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, има серия от аналогични сигнали 

от Сдружение ГИСДИ, които преди един час докладвах. Аз мисля да 

ги  оставим  за  след  изборите.  Тук  са  регистрирани  анонимни 

материали в онлайн медии. Те не са нарушения в изборния или в 

предизборния ден – на 22 май и т.н. Мисля, че днес не са актуални.

Предлагам да оставим за ваше сведение.

Другата жалба е пак от Сдружение ГИСДИ, които казват, че в 

Бургас автомобил на Дирекция „Обществен ред” на община Бургас 

разнася храна и вода на членове на ГЕРБ в съответните секции.

Честно казано, не виждам смисъл сега да пишем писмо или 

нещо друго. Предлагам го за сведение.
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Следващият  сигнал  също  е  за  сведение,  защото  програма 

„Хоризонт” в продължение на един час е говорила за лявата идея и 

да дадем на прокуратурата програма „Хоризонт”.

Има  сигнал  също  от  гражданка,  която  съобщава,  че  са 

откъснати две бюлетини. Това е техническа грешка. Коригирана е. 

Имаме  сигнал  от  телевизионен  канал  „Нула  –  Бургас”. 

Заснели са репортаж по случая, ще го излъчат. Застъпник в една от 

секциите – в секция № 215 в Бургас е имал бутилка от минерална 

вода, на чийто етикет имало цифрата „15”.

Има  един последен  сигнал  от  Сдружение  ДНЕС,  които  ни 

изпращат информация, че 248 техни доброволци са се отзовали на 

призива  на  Гражданско  сдружение  ДНЕС,  дошли  с  личните  си 

автомобили  и  са  извозвали  граждани  с  проблеми  и  трудно 

подвижни.

Аз смятам, че това не отговаря на изискванията на Изборния 

кодекс. Но пак го предлагам за сведение. Обещават ни да ни дадат 

актуални данни около 18,30 ч.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  аз  имам няколко доклади за 

сведение, които няма да докладвам сега или поне ще ги докладвам, 

след като докладвам една жалба, която е постъпила на електронната 

ни поща от Весела Милчева Сиракова. Жалбата е доста пространна. 

Повечето от фактите, които се излагат в нея, не са от съществено 

значение. Затова няма да ви занимавам с тях.

Същественият въпрос обаче, който възниква и който трябва 

да обсъдим, е свързан с поставянето на печатите върху бюлетината.

Гражданката  обяснява,  че  първоначално  е  сложен  първият 

печат така, както са дадени указанията. След гласуването, като се е 

върнала  и  е  подала  бюлетината  отново  на  члена  на  секционната 

избирателна  комисия,  той  е  поставил  втория  печат  вместо  в 

квадратчето за втория печат, го е поставил повторно върху първия 

печат,  след което гражданката  обърнала внимание на този факт и 



11

член  на  секционната  избирателна  комисия  е  решил  да  отстрани 

грешката, като е поставил печат и в квадратчето за втория печат. В 

резултат на това върху тази бюлетина има два печата, които почти се 

покриват, но не напълно, и един печат, който е поставен на мястото 

в квадратчето за втория печат.

Въпросът, който възниква, е дали тази бюлетина ще се брои 

за действителна или за недействителна. 

Разговарях  с  избирателката.  Тя  заяви,  че  бюлетината  е 

пусната в избирателната кутия, който въпрос е от значение, защото 

иначе няма смисъл да го обсъждаме. Всъщност тя е искала, ако има 

опасност бюлетината й да е недействителна, да й се даде възможност 

да гласува отново. Но член на Секционната избирателна комисия я 

уверил,  че  няма  проблем  с  бюлетината  и  затова  тя  е  пусната  и 

всъщност по този начин лицето си е упражнило правото на глас.

Разговарях с председателя на Районната избирателна комисия 

№ 23  –  София  -  Район „Младост”  и  председателят  на  Районната 

избирателна  комисия  заяви,  че  за  да  бъде  дадено  указания  на 

Секционната  избирателна  комисия  да  приеме  тази  бюлетина  за 

действителна, трябва да имаме изрично протоколно определение, за 

което  да  я  уведомим  с  е-mail,  за  да  може  да  даде  съответното 

указание на Секционната избирателна комисия.

В тази връзка ви го докладвам, тъй като аз дадох такова устно 

указание на председателя на Районната избирателна комисия, воден 

от аргументите, че е недействителна бюлетината, ако е само с един 

печат.  И  освен  това  е  очевидно,  че  второто  поставяне  на  печата 

върху  първия  печат  е  въпрос  на  техническа  грешка  от  страна  на 

члена  на  Секционната  избирателна  комисия  и  следва  да  считаме 

гласа за действителен.

Но поставям на вниманието този въпрос, за да го обсъдим и 

евентуално  да  излезем  с  протоколно  решение,  за  да  можем  да 

запазим правото на избирателя да му се зачете гласът.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Пенев.
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Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Аз  споделям изразеното  становище 

от колегата Пенев и моля веднага да го гласуваме и да се изпрати 

писмо-указание до РИК.

Изумена  съм,  че  Районната  избирателна  комисия  №  23  – 

София,  поставя  такъв  въпрос  и  иска  указания  от  Централната 

избирателна комисия. Считам, че самата Секционната избирателна 

комисия  с  един  констативен  протокол,  след  като  всички  са  били 

свидетели на този факт, могат да вземат такова решение. 

Но след  като  се  нуждае  РИК № 23  от  такова  указание  от 

ЦИК, нека да го получи. 

Наред  с  това  искам  да  кажа,  че  констатирах  по  преписка, 

която  докладва  господин  Цачев,  нещо  твърде  тревожно.  Районна 

избирателна комисия в Район № 23 е препратила по компетентност 

изявлението  от  страна  на  тази  Секционна  избирателна  комисия, 

която без основание е лишила избирател да упражни правото си на 

глас, въпреки че е притежавал удостоверение за гласуване на друго 

място  и  удостоверение,  което  го  легитимира  като  наблюдател  в 

изборния процес.

Не  знам  какво  решение  е  взела  комисията  и  какво 

предложение е направил колегата Цачев, защото приемах сигнали, 

докато той докладваше, но считам, че РИК № 23 просто в случая се е 

подиграла с Централната избирателна комисия. Съжалявам, да.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ще  дам  думата  на 

колегата  Чаушев,  а  след  това  ще  помоля  обаче  и  да  гласуваме 

предложението.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  веднага  да 

бъде  изпратено  писмо  и  ние  да  приемем,  че  в  случая  е  налице 

валидна бюлетина и веднага да изпратим писмено указание за това 

до Районната избирателна комисия.

Моля, гласувайте това предложение.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за –  12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Владимир  Пенев,  Георги  
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Баханов,  Ерхан Чаушев. Иванка Грозева,  Ивайло Ивков,  Йорданка  

Ганчева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева.);  против – 

няма.

В  момента  от  залата  отсъстват: Цветозар  Томов,  Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейманов,  Емануил  Христов,  Маргарита 

Златарева, Камелия Нейкова, Александър Андреев, Румяна Стоева-

Сидерова, 

Предложението се приема.

Заповядайте, колега Чаушев, искахте думата.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз искам да коментирам случая с двата 

печата. Както видяхме, манталитетът пак се завихри в тоталните си 

измерения.  Обаче  аз  при  гласуването  ми  днес  забелязах  и  друг 

нюанс при цялата тази фансатмагория.

Понеже  наблюдавах  как  се  слагат  печатите,  в  една  от 

секционните избирателни комисии на едни граждани първият печат 

се  слага  нормално  в  квадратчето,  но  избирателно  печатът  се 

измества, като вторият печат на едните се слага точно в квадратчето, 

на другите се измества малко в страни. Не знам какво означава това, 

но  лично  аз  ще  проверя  в  протокола  колко  са  недействителните 

бюлетини и ще видим за какво иде реч. Явно! Това е нов нюанс в 

цялата тази история.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви,  колега 

Чаушев.

Колеги,  покрай  тази  информация  аз  поех  ангажимент  към 

една Секционна избирателна комисия - № 50 в РИК № 24, да кажа от 

трибуната,  че  се  справиха  чудесно  днес  с  начина,  по  който 

приканваха избирателите, когато бях пред комисията и им указваха 

по какъв начин да гласуват, за да кажа и една добра новина.

Колеги,  с  това  прекъсвам  заседанието  на  Централната 

избирателна комисия. Заседанието ще продължи в 19,45 ч.

(Начало 19,40 ч.)
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  наложи  се 

спешно да започнем заседанието преди уговорения час. 

РОСИЦА МАТЕВА: Те са взели решение, с което са обявили 

изборният  ден  за  приключен.  Дадох  им  указание  незабавно  да 

допуснат избирателите да гласуват.  Около 15 – 20 човека стоят в 

двора на училището и чакат да бъдат допуснати да гласуват.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Като първият сигнал сте 

го получила в 17,01 ч.

Заповядайте, колега Мусорлиева: 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Няколко  пъти  разговарях  с 

председателя и заместник-председателя на РИК № 23 – София Те 

опитаха  да  се  свържат  с  34-то  СОУ  „Стою  Шишков”  –  Борово. 

Секционната избирателна комисия заключила в 19,00 ч. вратата и не 

допуска 20 човека пред вратата да гласуват.

Дала съм същите разпореждания като госпожа Матева и съм 

ги помолила да изчакат. Същото е и в 11 СОУ – Дианабад.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ще  помоля  колегата 

Солакова да вземе думата. Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на мен ми се обадиха от 109 

училище. Току-що вече за трети път се обаждат избиратели от 109-

то, 68-мо, 150-то СОУ, от Слатина, от „Дружба 2”, от Пазарджишки 

район – Септември, от Монтана преди малко записах Секция № 40 – 

в  19,00  ч.  избирателите  са  били  пред  секциите.  Не  са  били 

допуснати,  нито  са  им  били  взети  картите.  Напротив,  било  им  е 

казано, че в 19,00 ч. е приключил изборният ден.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  В  момента  в  „Мусагеница”  има  същия 

аналогичен  случай – в 19,00 ч.  група избиратели –  десет  човек – 

стоят  пред  избирателна  секция  №  39  в  8-мо  училище  в  кв. 

„Мусагеница”.  В  момента  има  и  полицай,  който  е  влязъл  в 



15

секционната  избирателна  комисия,  евентуално  да  изкара  тези 

граждани извън помещенията на училището.

Искам  да  обърна  внимание  –  ЦИК  решава  кога  да  обяви 

изборния ден за закрит. Само на това искам да обърна внимание. Би 

било добре експедитивно да  се  произнесем сега  в  момента,  за  да 

дадем възможност на хората пред секционните избирателни комисии 

да могат да си упражнят гласа. Сигналът е подаден в 19,02 ч. Както и 

да го погледнете, уважаеми колеги, очевидно става въпрос просто за 

затваряне на едни врати.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  какво  решение 

предлагате?

РОСИЦА МАТЕВА:  Предлагаме  всички,  които  се  намират 

пред избирателните секции, да бъдат допуснати да гласуват. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Предлагам да бъде спрян часовникът и 

да гласуват.

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да им укажем да им съберат 

личните карти на тези избиратели, които се намират в районите на 

секциите и да гласуват докато приключат гласуването си.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте  това 

предложение. Има ли друго предложение? Не виждам, колеги.

Нека гласуваме това решение.

Моля, гласувайте това предложение.

Колега Матева, моля Ви, повторете предложението, което ще 

гласуваме.

РОСИЦА МАТЕВА: Предложих да се съберат личните карти 

на избирателите, които се намират в момента в района на секциите и 

да им се даде правото да гласуват.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като случаят 

е спешен, чухте предложението на колегата Матева. 

Подлагам на гласуване предложението на колегата Матева.

Моля, гласувайте това предложение.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за –  14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  
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Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев.  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  

Румен Цачев, Таня Цанева.); против – 1 (Емануил Христов).

В  момента  от  залата  отсъстват: Иванка  Грозева,  Мария 

Бойкинова,  Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Румяна  

Стоева-Сидерова. 

Предложението се приема.

Колеги,  сега  трябва  да  сведем  до  знанието  на  районните 

избирателни  комисии  и  чрез  тях  на  секционните  избирателни 

комисии това съобщение. Колеги, ще го оповестим ли по някакъв 

друг начин?

Заповядайте, колега Цанев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, няма време. Предлагам да се качи 

на сайта и по телефона по някакъв ред да се сведе до знанието на 

районните избирателни комисии. Няма никакво време. Ако звъним 

на  районните  избирателни  комисии,  те  кога  ще  звъннат  на 

секционните избирателни комисии – не го виждам много, но нека да 

направим всичко възможно.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля ви да дадем 

незабавно указания да уведомим комисиите за нашето решение.

Колеги,  предлагам ви да гласуваме да качим съобщение за 

взетото току-що решение на нашия сайт.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Говорителите също могат да поискат 

да направят съобщението в ефир.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Говорителите да направят съобщение.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Госпожо  председател,  да  направим 

съобщението  с  уточнението,  че  максималният  час  за  гласуване  е 

20,00 ч. Иначе ще нарушим Изборния кодекс и ще кажат, че ЦИ К е 

наредил това да се случи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, съгласни ли сте 

да пуснем съобщение на сайта? Моля, гласувайте това предложение.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за –  14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  
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Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев.  Ивайло  

Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейманов,  Росица  Матева,  

Камелия Нейкова, Румен Цачев, Таня Цанева.); против – няма. 

В  момента  от  залата  отсъстват: Иванка  Грозева,  Мария 

Бойкинова,  Маргарита  Златарева,  Александър  Андреев,  Румяна  

Стоева-Сидерова. 

Предложението се приема.

Колеги, прекъсвам заседанието. Същото ще бъде възобновено 

в 20,00 ч.

(Начало 20,10 ч.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:Уважаеми  дами  и 

господа, в залата сме 17 члена на Централната избирателна комисия. 

Имаме  необходимия  кворум,  така  че  продължаваме  днешното 

заседание.

Колеги,  колегите,  които отсъстват  в момента,  отсъстват  по 

обективни  причини.  Това  са  нашите  говорители  и  заместник-

председателят, който отговаря за район „чужбина”. Съжаляваме, че 

не са между нас.

Колеги, внасям пред вас следния проект на решение:

„ОТНОСНО: обявяване края на изборния ден на изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г.

На  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  39  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

Обявява  края  на  изборния  ден  на  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент в Република България на 25 май 2014 г. към 

20,00 ч”

Колеги, имате ли своите предложения, възражения?

Заповядайте, колега Чаушев.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Имам  възражение.  Поради  погрешни 

действия  на  определен  тип  секционни  избирателни  комисии,  за 

които  бяхме  взели  по-предното  решение,  граждани  не  бяха 

допуснати да гласуват, въпреки че са се намирали пред секционните 

избирателни комисии. Те продължават, предполагам, да се намират 

пред секционните избирателни комисии, въпреки че не са допуснати 

да  гласуват  въпреки  нашето  решение,  взето  преди  20  минути, 

именно защото някои членове на секционни избирателни комисии, 

примерно в 39-та секция на 8-мо училище аз не знам дали на тези 

граждани  въпреки  нашето  решение  в  19,45  ч.  с  тежките 

съгласувателни процедури им е бил осигурен достъп да си упражнят 

правото  поне  в  оставащите  15  минути,  защото  към  18,55  ч. 

въпросната секция вече е била заключена и въпросният не знам кой 

си председател въпреки проведен разговор с председателя на 23-та 

РИК  продължаваше  да  стои  заключена.  Продължаваше  да  стои  в 

някакви си странни съгласувателни режими.

Не  считам,  че  зарази  някакви  си  действия  на  изборната 

администрация  може  да  се  лишават  гражданите  от  правото  на 

гласуване.

Поради  това  аз  предлагам  да  видим  какво  става  със 

ситуацията около 19,45 ч..  пък тогава  да си вземем решението за 

приключване на изборния ден.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ще дам думата по 

реда на заявяването.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  искам  само  да  ви 

информирам,  че  неколкократно  ми  се  обаждаха  от  109  училище 

например.  На  всички  обявих,  че  има  решение  на  Централната 

избирателна комисия, което гласи: „На всички избиратели, които в 

19,00 ч.  са  се  намирали пред секциите,  трябва да  им бъдат взети 

личните карти и да бъдат допуснати до гласуване.”

При последното обаждане от 109 училище се оказа, че е друг 

избирател,  който  също  е  бил  в  18,45  ч.  пред  секцията,  били  са 
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изведени извън училищната сграда и от двора вече полиция не ги 

допускаше, за да влязат вътре в учебното заведение. Така че нямаше 

как да бъдат пред секцията и да бъдат допуснати до гласуване. Не 

успяхме да осъществим нормална връзка с районните избирателни 

комисии.

Считам, че нашето решение просто не можа да послужи и да 

даде възможност на тези избиратели, които в 19,00 ч. са били пред 

секциите да упражнят правото си на глас.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колегата  Сидерова  има 

думата. Заповядайте, колега Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  „намиране  пред 

секцията” означава до вратата на секционната избирателна комисия, 

а не пред вратата на училището или вътре в двора на училището. Не 

мога  да  говоря  за  109  училище,  не  съм  приемала  сигнали,  но  с 

колегата Метин Сюлейманов излязохме от 8-мо училища в 18,55 ч. В 

секциите вървеше нормално гласуване, никой не е затварял вратата 

на  училището.  Отвън пред  вратата  на  училището,  пред  стълбите, 

защото там се влиза с доста стъпала до първия етаж, имаше една 

голяма група младежи – двайсетина души, които си чакаха,  но не 

влизаха в  училището.  Много ви моля!  Преценката  дали има хора 

пред  вратата  на  секцията  е  преценка  на  председателите  на 

секционните избирателни комисии и нека да не раздухваме истерия. 

Всички  знаем,  че  купеният  вот  върви  в  последните  минути  на 

гласуването.

Нямаме  правно  основание  да  отворим  затворени  врати  на 

секциите, където вече е започнало преброяване на гласовете. След 

обявяването на края на гласуването от председателя на Централната 

избирателна  комисия,  това  гласуване  не  може  да  продължи  и  не 

може да бъде допускан гласоподавател в секцията. Такива ситуации 

са се разиграли и в 34-то училище – „Красно село”, когато след 19,00 

ч. група от 20 души в една от секциите е чукала по вратата да влезе, 

но след като вратата е била затворена в 19,00 ч. и пред вратата на 

секцията не е имало гласоподаватели в този момент. 
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Сигналът получих от хора, които работят вътре в секциите в 

34-то училище. Нека да не разиграваме истерия. Обявихме края на 

изборния ден, както изисква закона.

РЕПЛИКИ: Не, не сме го обявили!

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ами да обявим края на изборния ден.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  думата  колегата 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Процедурното ми положение трябваше да 

бъде преди тези изказвания. Правя го сега най-сетне.

Предлагам да гласуваме така, както прочете председателят – 

незабавно – проект за решение за обявяване на края на изборния ден, 

защото,  докато  чакаме  някои  хора  да  се  упражняват  в  риторика, 

часът вече не е 20,00 ч., а 20,20 ч. и ние не сме взели това решение.

Иначе съм съгласен изцяло с казаното от колегата Сидерова.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  постъпи 

процедурно предложение.

Моля, гласувайте така предложения ви проект на решение.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за –  15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  

Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло  

Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейманов,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова.); против – 

няма. 

В момента от залата отсъстват: Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Ерхан Чаушев. Маргарита Златарева, Таня Цанева. 

Решението се приема.

Решението има № 551-ЕП.

Колеги, мисля, че можем да се поздравим с едни произведени 

по  европейски  избори.  Въпреки  че  имахме  жалби,  въпреки  че 

имахме сигнали, всеки изборен процес е съпътстван с подобен род 

жалби  и  сигнали.  Аз  считам  днес,  виждайки  работата  на 

Централната  избирателна  комисия,  че  и  жалбите,  и  сигналите  не 
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бяха много и не бяха от характер такъв, че да повлияят на изборния 

резултат.

Благодаря Ви, колеги.

С това обявявам края на изборния ден на изборите за членове 

на Европейския парламент в Република България на 25 май 2014 г. 

на територията на страната към 20,00 ч.

Прекъсвам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия, като ще го подновя при необходимост в 21,00 ч.

(Такава  необходимост  не  се  появи,  поради  което  с  това  

заседанието беше приключено.)

(Закрито в 20,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева.


