
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 53

На  27  май  2014  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Проект на решение относно обявяване края на  изборния 

ден извън страната.

Докладва: Маргарита Златарева

2. Писмо от  ДАНС с  вх.  № ЕП-00-4-74 от  24  май 2014 г. 

искане на информация за застъпници и наблюдатели на територията 

на гр. София.

Докладва: Севинч Солакова

3.  Проект  на  решение  относно  регистрация  на  партии  и 

коалиции и местни коалиции и инициативни комитети в общинските 

избирателни комисии за участие в частични избори за кметове на 

общини и кметства.

4. Доклади по жалби и сигнали.

5.  Доклад относно произвеждане на частичен избор за  кмет 

на кметство  с. Полена, община Симитли, област Благоевград.

Докладва:Георги Баханов

6. Разни.

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 



Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Таня 

Цанева.

 

Заседанието бе открито в 14,50  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията,

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата  присъстват  11 члена на  Централната  избирателна комисия. 

Имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното  заседание  на 

Комисията.

Предложен  ви  е  следния  проект  на  дневен  ред,  който  ще 

прочета:

1.  Проект на решение относно обявяване края на  изборния 

ден извън страната.

2.  Искане на  информация за застъпници и  наблюдатели на 

територията на гр. София.

3. Проект  на  решение  относно  регистрация  на  партии  и 

коалиции и местни коалиции и инициативни комитети в общинските 

избирателни комисии за участие в частични избори за кметове на 

общини и кметства.

4. Доклади по жалби и сигнали. (С множество докладчици.)

5. Разни.

Колеги,  имате  ли  предложения за  изменение и допълнение 

към така предложения ви дневен ред? Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Има насрочване на избор за кмет на с. 

Полена, община Симитли. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах, колега Баханов.

Определям  колегата  Пенев  за  преброител  на  поименното 

гласуване.

Колеги, който е съгласен с така предложения и допълнен от 

колегата Баханов като точка 5 дневен ред, моля да гласува.
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Гласували  12 члена  на  ЦИК:  за  –  12  (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Йорданка Ганчева,  Румен  

Цачев).

Колеги, преди да премина към точка първа от дневния ред 

бих искала да обявя, че една част от колегите, които не са в залата, 

приемат документи от  районните избирателни комисии,  а  другата 

част  от  колегите  осъществяват  контролна  проверка  на  данните  с 

„Информационно обслужване”.

Преминаваме към точка първа от дневния ред.  Думата има 

колегата Златарева.

Точка  1.  Проект  на  решение  относно  обявяване  края  на 

изборния  ден извън страната.

Колеги, написала съм проект за решение относно обявяване 

края  на  изборния  ден  извън  страната  в  изборите  за  членове  на 

Европейския парламент, което е достатъчно лаконично и гласи:

На основание чл. 57, ал. 1, т. 39 и Решение № 551-ЕП от 25 

май  Централната  избирателна  комисия  реши:  обявява  края  на 

изборния ден извън страната за избиране членове на Европейския 

парламент на 25 май в 20 ч. местно време.

Сега искам да поясня, че последният гласувал извън страната 

това  са  гласоподавателите  в  Ню  Йорк.  Разликата  е  6  часа  и  58 

минути, но понеже в закона пише „местно време”, местното време го 

разбираме местно време в България. Иначе щеше да бъде 26 май, 2 ч. 

и 58 минути, но очевидно трябва да бъде 20 ч. местно време, тоест 

българско време. Поправям само датата „25” вместо „26”.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

предложения  за  изменение  и  допълнение?  Заповядайте,  колега 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Само за сведение на докладчика, може в 

напрежението да не е обърнала внимание, пък и може и да е така, чл. 
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39 казва, че обявяваме края на изборния ден след приключване на 

гласуването на територията на страната. В интерес на истината не 

мога  да  намеря  друга  точка  в  закона,  но тъй  като  тук  изрично е 

посочено „на територията на страната”, не знам дали това е правното 

основание или има друго в някой друг раздел.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Какво предлагате?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Нищо не  предлагам.  Просто  казвам,  че 

тук пише „на територията на страната”.

МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА: Да, проверих, никъде няма – и в 

общата част няма, и в специалната част няма и аз приех общия текст 

за  обявяване края на  изборния ден. Аз мисля,  че т.  39 обхваща и 

това. Така го прецених, иначе не открих друга квалификация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Колеги,  давам  малко 

време  за  проверка  на  правните  основания.  Според  мен  правното 

основание е чл. 220, ал. 1 – избирателите гласуват от 6 ч. до 19 ч. 

Извън  страната  изборният  ден  започва  в  6  ч.  местно  време  и 

приключва  в  19  ч.  местно  време.  Когато  в  19  ч.  пред  изборното 

помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят 

на СИК установяват техния брой и самоличност.”

Правното основание е чл. 220, прав бяхте, колега Ивков. 

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  какво  налага  да  имаме 

такова решение? Във всяка  държава изборният ден приключва по 

различно местно време. Мисля си, че с общо решение няма как да 

приключи изборния ден извън страната.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Нейкова, 

отговарям на Вашия въпрос.  Ако внимателно погледнете Решение 

№ 551, то беше за приключване на изборния ден на територията на 

страната.  Затова  е  необходимо допълнително решение,  с  което да 

кажем, че в 20 ч. местно време извън страната е приключен.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен, че основанието е чл. 220.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  така 

направеното допълнение, който е съгласен с предложения проект на 

решение, моля да гласува.

Заповядайте, колега.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  лично,  четейки  точка  39, 

намирам,  че  това  се  отнася  за  обявяване  на  територията  на 

Република  България.  Не  знам  дали  следва  да  имаме  отделно 

решение,  тъй  като  ние  обявихме  края  на  изборния  ден  с  наше 

решение,  което взехме тогава.  Дали се налага въобще да взимаме 

самостоятелно решение? Аз съм раздвоен в тази си позиция, защото 

според мен тук говорим за територията на страната.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Подкрепям  мнението  на 

Андреев, дори само поради факта, че т. 39, която е правомощието на 

ЦИК да обявява края на  изборния ден, звучи така че става дума за 

едно-единствено  обявяване.  Дори  само  заради  звученето  на  тази 

точка, мисля че обявяването е едно. Те не са казали, обявява края на 

изборния ден тук. Освен това чл. 220, ал. 2 е само процедурата по 

гласуване, тоест до 19 ч. и след това още един час удължаване, ако 

има хора отпред. Но  основанието ЦИК да направи това е в чл. 57, 

ал. 1, т. 39, която звучи или несъвършено и не са дописали, че става 

дума за друго обявяване, извън страната, или пък са имали предвид 

едно-единствено обявяване. Това може да бъде дискутирано.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз мисля,  че     с  протоколно решение 

можем да отбележим, че с решението от 25 май, когато сме обявили 

края на изборния ден, да се счита и за извън страната, тъй като там е 

19  ч.,  пък  тук  е  20  ч.  и  няма  разминаване.  Просто  пояснително 

протоколно решение. Това е някъде по средата като вариант на това, 

което казахме досега.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  колегата Ивков 

предлага  протоколно  решение,  докладчикът  няма  нищо  против. 

Колеги, съгласни ли сте?

5



Който е съгласен с протоколно решение да се счита за обявен 

краят  на  изборния  ден  за  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент към 20 ч. местно време, моля да гласува.

Гласували  14 члена  на  ЦИК:  за  –  14  (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева). 

Продължаваме  със  следващата  точка  от  дневния  ред. 

Заповядайте, колега Солакова.

Точка  2.  Писмо  от  ДАНС  с  вх.  № ЕП-00-4-74  от  24  май 

2014 г. искане  на  информация за  застъпници  и  наблюдатели на 

територията на гр. София.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  ви  докладвах  писмо  от 

ДАНС с вх. № ЕП-00-4-74 от 24 май 2014 г. С протоколно решение 

изпратихме писмото в частта относно застъпниците на територията 

на  страната  по  компетентност  на  трите  районни  избирателни 

комисии  в  гр.  София.  Тъй  като  с  писмото  освен  информация  за 

застъпници се иска и информация за наблюдатели на територията на 

гр.  София, регистрирани за изборите на 25 май 2014 г.,  остана да 

изпълним това след изборния ден. Доколкото си спомням, госпожа 

Алексиева  трябваше  да  проведе  разговор  с  разследващия  агент 

господин Манчев, който си е оставил телефон за връзка.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да.  Колеги,  след 

разговора,  който проведох днес с разследващ агент Манчев,  стана 

ясно,  че  всъщност  Държавна  агенция  „Национална  сигурност”, 

Специализирана  дирекция  „Разследване”  няма  необходимост  от 

данни за наблюдатели на територията на София. След уточнение е 

станало дума за регистрираните застъпници. Аз уведомих господин 

Манчев устно, че ние изпратихме с протоколно решение писмо до 

РИК 23,  РИК 24 и  РИК 25 по компетентност за  предоставяне  на 
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информацията,  което  според  разследващ  агент  Манчев 

удовлетворява  изискванията  на  Държавна  агенция  „Национална 

сигурност”.

В тази връзка, колеги, ви предлагам да изпратим до Държавна 

агенция  „Национална  сигурност”,  Специализирана  дирекция 

„Разследване” едно писмо, с което да ги уведомим, че на базата на 

протоколно  решение  ние  сме  изпратили  писмото,  получено  от 

ДАНС,  с  вх.  №  ЕП-004-77  от  24  май  2014  г.,  в  частта  относно 

регистрирани застъпници на територията на гр. София до РИК 23, 

РИК 24 и РИК 25.

Който е съгласен, моля да гласува.

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

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Ивайло  Ивков,   Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева). 

Колеги,  продължаваме  с  точка  четвърта  от  дневния  ред, 

поради факта че докладчикът по трета точка проверява в момента 

протоколите  с  изпълнителя  на  компютърната  обработка  на 

резултатите от изборите.

Обръщам  се  към  колегата  Матева.  Колега  Матева, 

предполагам, че имате обобщен доклад по жалбите и сигналите, след 

това да се спрем по конкретиката на жалби и сигнали, които следва 

да се разгледат в днешното заседание. Заповядайте, колега Матева.

Точка 4. Доклади по жалби и сигнали.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз имам подготвен материал, но все още 

изчаквам  някои  колеги  да  си  върнат  преписките,  за  да  бъдат 

обработени. Затова предлагам разглеждането на тази точка да бъде 

малко по-късно в днешния ден, за да може да бъдат обработени в 

бюрото „Жалби и сигнали” и да бъде готов регистърът с резултата.

В  тази  връзка  приканвам  колегите,  които  все  още  имат 

преписки при себе си, да ги върнат в стая № 76.
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По някои от жалбите и сигналите колегите имат да докладват 

тук в заседание.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Пенев, 

заповядайте.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, както си спомняте, в изборния 

ден  постъпиха  множество  сигнали  във  връзка  с  нарушение  на 

забраната на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. Тогава Централната 

избирателна  комисия  взе  едно  протоколно  решение,  с  което  до 

сайтовете,  за  които  са  постъпили  сигналите,  да  бъде  изпратено 

уведомление  да  свалят  тази  информация  от  сайтовете  и  да 

преустановят да качват такава информация, съдържаща внушения за 

извършени допитвания за  резултатите  от  изборите.  Докладвам,  че 

впоследствие,  тъй  като  заваляха  сигнали  за  множество  други 

сайтове,  безкрайно много,  съобщение за това наше решение беше 

качено на интернет страницата на Централната избирателна комисия 

с  указание  към  всички  сайтове  да  свалят  тази  информация  и  да 

преустановят  нейното  качване.  Но  по  подадените  и  постъпили 

сигнали в изборния ден до взимане на нашето протоколно решение 

във  връзка  с  тези  сайтове  съм  подготвил  проекти  на  решения  за 

установяване  на  административно  нарушение  и  съответно  за 

процедура за налагане на административно наказание.

Само искам да  допълня,  че  беше постъпил един сигнал от 

Съвета  за  електронни  медии  за  нарушения  в  подобен  смисъл, 

извършени от радио „Фокус” под формата на музикална класация.

Проектите на решения са качени, те са абсолютно еднакви, но 

може би трябва все пак един по един да ги разглеждаме. Качени са 

във вътрешната мрежа.

Първият  проект,  който  виждаме,  е  №  514  и  касае 

нарушенията  на  интернет  страницата  на  Блиц  БГ.  Ще  прочета 

избирателно съдържанието на решението. Датата, разбира се, няма 

да  е  26-ти,  а  ще  е  27-ми,  тъй  като  проектите  бяха  изготвени  за 

вчерашното  заседание,  което  не  се  състоя  поради  друга 

ангажираност на членовете на ЦИК.  
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Постъпили са сигнали на електронната поща на Централната 

избирателна  комисия  за  нарушения  по  чл.  205,  ал.  5,  чрез 

публикуване  на  информация на  интернет  страницата  на  Блиц БГ. 

При извършена проверка от ЦИК е установено, че  е публикувана 

новина  с  информация  и  данни,  които  съдържат  внушение  за 

извършено допитване за резултатите от гласуването. От проверката е 

установено, че главен редактор на интернет страницата на Блиц БГ е 

лицето Никола Костадинов Костадинов. Съобразно разпоредбата на 

чл. 205, ал. 5 е налице забрана за публикуване на такива данни. 

Приемаме,  че  с  оглед  съдържанието  на  информацията  е 

налице нарушение на забраната. Правните ни основания са чл. 57, 

ал. 1, т. 26, чл. 205 ал. 5, чл. 475, ал. 1 и чл. 496 от Изборния кодекс. 

Предлагам да приемем, че е установено извършено нарушение по чл. 

205, ал. 5 от главния редактор на интернет страницата на Блиц БГ 

Никола  Костадинов  Костадинов.  Възлагаме  на  председателя  на 

Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на 

административно  нарушение.  След  връчването  му  актът  да  се 

изпрати на областния  управител. Решението подлежи на обжалване.

Колеги,  искам  да  ви  кажа,  че  срещнах  затруднения  при 

извършването  на  проверката  да  установим  кои  са  както 

администраторите,  така  и  собствениците  на  интернет  сайтовете. 

Такава информация на самите сайтове не се съдържа и за съжаление 

в  повечето  случаи  беше  отказана  при  извършеното  допитване  по 

телефоните,  посочени  за  контакт.  Така  че  максималната 

информация, която успях да получа, беше за имената на главните 

редактори. Информация за собственик имаме единствено на радио 

Фокус. Тази информация се съдържа в сигнала, който е подаден от 

Съвета за електронни медии. От друга страна, главните редактори са 

лицата,  които  отговарят  за  съдържанието  на  новините,  които  се 

публикуват на интернет страниците, така че би следвало всъщност 

да  ангажираме  тяхната  конкретна  административно-наказателна 

отговорност.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, коментари? Оставям време за мислене. Заповядайте, колега 

Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Госпожо  председател,  днес  в  10  ч. 

сутринта имаше заседание на Върховния административен съд и ни 

увериха, че до края на деня ще има решение относно обжалването на 

нашето решение. Аз считам, че ако решението ни не издържи и бъде 

отменено евентуално, каквато възможност винаги съществува, актът 

ще стане безпредметен. Така че да изчакаме още малко в рамките на 

днешния  ден  да  дойде  решението  преди  да  постановявате  акт. 

Мисля, че е по-правилно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега,  само  ако 

Централната  избирателна  комисия  вземе  решение,  защото  за  мен 

срокът е тридневен и за мен този срок изтича в края на работния ден.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Срокът  е  тридневен  от  подаване  на 

жалбата.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  имам  предвид  да  изчакаме  малко, 

защото решението може и да е дошло.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, вече обсъдихме 

частично предложения от колегата Пенев проект на решение. Имате 

ли  възражения  или  бележки  по  така  предложения  проект  на 

решение? Заповядайте, колега Златарева.

МАРГАРИТА  ЗЛАТАРЕВА:  Аз  мисля,  че  наистина 

предложеният  проект  е  съвсем  изряден  правно  и  фактически  и  е 

крайно време всички тези предварителни обявявания на резултатите 

под най-различна форма,  които всяка  година се правят с  радиа,  с 

телевизии и с интернет сайтове. Все пак да бъдат санкционирани по 

някакъв  начин,  макар  и  символично,  макар  и  недостатъчно.  И 

поредицата от проекторешения, които е подготвил господин Пенев, 

всъщност  е  тази  дейност,  която  трябва  да  осъществи  ЦИК  и  аз 

подкрепям  всички  проекторешения  за  различните  сайтове,  за  да 

бъдем в  края на  краищата и справедливи спрямо всички,  а  не  да 

накажем един, пък друг да не го накажем.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е съгласен 

с така предложения проект на решение, моля да гласува.

Гласували  14 члена  на  ЦИК:  за  –  14  (Ивилина  Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева). 

Колеги, това е Решение № 552-ЕП.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, следващият проект за решение 

е с № 524 във вътрешната мрежа. Проектът е абсолютно идентичен с 

този,  който  вече  ви  докладвах.  Единствената  разлика  е,  че  тук 

предлагам  да  санкционираме  собственика  на  радиото,  тъй  като 

имаме данни за това. В случая става въпрос за Фокус Нунти ООД. 

Данните са ни посочени в сигнала,  който е  подаден от  Съвета  за 

електронни медии.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, запознахте се с 

проекта  на  решение.  Имате  ли  предложения за  допълнения, 

изменения?  Не  виждам,  колеги.  Който  е  съгласен  с  така 

предложения ни проект на решение, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,   Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен 

Цачев). 

Колеги, това е Решение № 553-ЕП.

Продължете, колега Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Следващият  проект  за  решение  е 

№ 525  във  вътрешната  мрежа.  Това  е  нарушение  от  интернет 

страницата на „Дневник”. Предложил съм да наложим наказание на 

главния редактор на „Икономедия” Галя Валентинова Прокопиева.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

предложения, възражения? Колега Ивков, заповядайте.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Без  ни  най-малко  да  се  съмнявам  в 

правната мисъл на колегата докладчик, бих го помолил да разясни в 

какво точно се съдържа внушението. В смисъл, да ни разкаже малко 

повече.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Конкретно  на  страницата  на  в. 

„Дневник”  се  съдържаше  информация  под  рубриката  „Комикси”. 

Бяха  изрисувани  силуети,  като  единият  силует  е  реформаторски, 

другият  силует  е  на  преуспял  човек…  не  си  спомням  всички 

силуети, но внушенията и асоциациите,  които се правят,  бяха със 

силуетите  на  лидерите  на  основните  политически  партии,  които 

участват в изборите.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря, разбрах.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  след  това 

пояснение имате ли предложения за изменение и допълнение? Не 

виждам, колеги. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка  

Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев).

Колеги, това е Решение № 554-ЕП.

Продължете, колега.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Следващият  проект  е  с  №  526  във 

вътрешната мрежа. Касае се за нарушение на интернет страницата на 

радио Е Бургас. Ако някой се нуждае от допълнителна информация, 

тук  беше  за  най-разпространените  четива,  като  бяха  озаглавени 

„Моята  борба”,  „Синият  залез”,  „Генералът  в  своя  лабиринт”, 

„Тимур и неговата команда” и т.н.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  пред  вас  е 

проектът на решение. Имате ли своите предложения за изменения и 

допълнения? Не виждам, колеги.
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Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка  

Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев).

Колега, това е Решение № 555-ЕП.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: И последният проект за решение е с 

№ 527 за БиНюз.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  виждам,  че 

всички сте запознати с предложения проект на решение. Видяхме 

колко  прецизно  са  изведени  правните  квалификации.  То  отразява 

напълно всичко онова, което ние по принцип дискутирахме за тези 

случи.

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка  

Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев).

Това е Решение № 556-ЕП.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  последният  ми  доклад  във 

връзка с жалба, е жалба, постъпила в изборния ден от „България без 

цензура”, представлявана от Николай Тихомиров Бареков. В жалбата 

се  навеждат  доводи  за  нарушения  на  забраната  за  предизборна 

агитация в изборния ден. Оплакването е за нарушения, извършени от 

политическа  партия  ГЕРБ  и  лично  от  нейния  председател  Бойко 

Борисов.  Към  жалбата  е  приложен  диск  с  видеоматериал. 

Видеоматериалът  мисля  че  е  изключително  популярен,  защото 

представлява  изказването  на  Бойко  Борисов  след  упражняване 

правото му на глас. Мисля, че всички са запознати. Аз внимателно 

изслушах  всичките  му  изявления  във  връзка  с  всички  въпроси. 

Вярно е, че в изявлението му се съдържат твърдения за купуване на 
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гласове  от  определени  политически  партии,  вярно  е,  че  Бойко 

Борисов визира един политически субект, наричайки го „цензурата”, 

което не оставя съмнение, че се касае за „България без цензура”. Но 

в самите му изявления аз поне не установих да са направени призиви 

по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния 

кодекс  към  избирателите  да  гласуват  или  да  подкрепят  или  не 

подкрепят дадена партия.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: А материалът къде е?

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: В стая № 76а. Ако не сте го гледали, 

явно ще трябва да ми дадете възможност да осигуря диска и който 

желае,  да  се  запознае.  Лично  моето  предложение  е,  че  няма 

нарушение и да оставим жалбата без уважение. Проектът е качен във 

вътрешната мрежа под № 523.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам този проект да бъде 

разгледан,  след  като  цялата  Централна  избирателна  комисия  се 

запознае  с  материала,  тъй  като  в  определени  случаи  самата 

Централна  избирателна  комисия  взе  решение,  което  разширява 

разпоредбата и текстовете относно предизборната агитация, и в тази 

връзка бихме искали да се запознаем и да видим дали наистина е 

налице  или  не  е  налице  такава.  Ако  не  е  налице,  тогава  ще 

разгледаме  проекта  такъв,  какъвто  е  предложен.  Затова  нека 

материалът се качи във вътрешната мрежа.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз  ще  се 

присъединя към този призив и не за друго, а поради две причини. 

Първо,  персонално  аз  не  съм  се  запознала  с  материала  и  също 

смятам, че преди да формирам мнение, трябва да имам информация, 

за да формирам своето вътрешно убеждение. А тази информация се 

базира на фактите. И второ, колеги, ние вече имаме трайна практика 

в случаите, в които ние разглеждаме подобни жалби и сигнали, да се 

запознаваме с материалите. Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, моля да ме извините, на мен 

ми се стори просто, че този материал е изключително популярен и 

излъчван многократно, дори и аз го гледах, при положение че не съм 
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гледал  изобщо  новини  тези  дни.  Заради  това  предположих,  че 

вероятно  всички  са  се  запознали.  Не  възразявам  да  го  видят 

колегите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колега  Ганчева, 

заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  ще  си  позволя  да  се 

присъединя  към  докладчика  и  мисля,  че  въпросният  материал  в 

действителност  беше  излъчен  по  всички  медии.  И  само  така  да 

вметна,  аз  нямам  нищо  против  да  гласуваме  или  да  гледаме 

материала, но все пак ние като членове на Централната избирателна 

комисия какво ще покажем пред обществото – че не гледаме новини 

ли?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз не мога да се съглася изцяло с 

думите са колегата. Това че не всички са имали възможност точно 

този материал да видят, не означава, че те не гледат новини. И това 

не  означава  нищо  по  отношение  нито  на  самата  Централна 

избирателна  комисия,  нито  по  отношение  на  нейните  членове.  А 

това  ни  дава  още  по-голямо  основание  да  искаме  да  се  види 

материалът, след което да бъде разглеждан проектът за решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Андреев, аз обаче 

Ви правя реплика. Съжалявам много, както казах и преди малко, не 

съм гледала материала и потвърждавам, че не съм гледала новини 

последните дни, защото, колеги, Централната избирателна комисия 

работеше  твърде  усилено  или  поне  една  не  малка  част  от  нея  и 

поради  тази  причина  аз  не  можах  да  се  запозная  както  с  този 

материал,  така  и  с  други.  Затова  аз  наистина  Ви  моля,  колега 

Андреев, да не говорите от името на Комисията, че ние сме гледали 

новини и репортажи, но някои от тях не сме успели да ги гледаме, 

говорете  от  Ваше  име,  ако  Вие  сте  имали  възможност  като 

говорител, но не от мое име като председател.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз приемам изцяло репликата и 

благодаря за нея. Не бих искал да се счита, че аз съм седял и съм си 

гледал новините, може би нещо съвсем различно е било, но в крайна 
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сметка считам,  че  е  редно всяка  една жалба да бъде  разглеждана 

сериозно и по същество.  И за  да  стане това  нещо,  всеки един от 

членовете  на  Централната  избирателна  комисия  трябва  да  има 

възможност да се запознае.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Колеги,  дайте  да  прекратим  това! 

Половин час говорим за нещо. Да го гледат и да приключваме!

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз лично не съм имал много време 

да гледам новини, тъй че ще ми е интересно да видя една новина, 

макар и минала преди два дена. И преждеспоменатия Борисов, който 

изказва тази новина, ще ми е интересно да го слушам, защото той 

винаги е бил интересен в своя изказ.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Имам  процедура!  Моля  ви  да  спрем 

обсъжданията, всички сме съгласни, че трябва да гледаме материала, 

нека да минем нататък, докато колегата Пенев осигури диска.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, съгласни ли сме 

всички? Обединяваме ли се? Колега Пенев, моля качете материала 

във вътрешната мрежа.

Колеги, докато дам почивка, за да се запознаете с материала, 

моля да представите други доклади. Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря.  Уважаема  госпожо 

председател,  уважаеми  колеги!  Разпределено  ми  е  на  доклад  с 

вчерашна дата с вх. № ЧМИ-15-17 от 26 май 2014 г. до Централната 

избирателна комисия относно Решение № 4 от 23 май 2014 г.  на 

Общинската избирателна комисия – Симитли:

„Госпожо  председател,  приложено  изпращаме  Ви  решение 

№ 4  от  23  май  2014  г.  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Симитли, за провеждане на частични избори за кмет на кметство с. 

Полена,  община  Симитли,  област  Благоевградска,  подписано  от 

заместник-председателя  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Симитли, Димитрина Миленкова. Приложено е решението, колеги, 

то е кратко, ще го зачета:
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„Решение  №  4,  гр.  Симитли,  23  май  2014  г.  относно 

провеждане  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  с.  Полена.  С 

решение на Общинската избирателна комисия – Симитли, от 13 май 

2014 г., влязло в сила на 21 май 2014 г., пълномощията на Венцислав 

Василев Валеов, с постоянен адрес с. Полена, като кмет на кметство 

с. Полена, община Симитли, са прекратени предсрочно на основание 

на чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

управление и местната администрация.

Предвид  горното  и  с  оглед  обстоятелството  че  с.  Полена, 

община Симитли, отговаря на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона 

за  административно-териториалното  устройство  на  Република 

България, и оставащият срок до провеждане на следващите местни 

избори е по-дълъг от една година, на основание чл. 463, ал. 1 и ал. 2 

от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия взе следното 

решение:

Да  се  проведат  частични  избори  за  кмет  на  кметство  с. 

Полена, община Симитли, област Благоевград. На основание чл. 463, 

ал. 2 от Изборния кодекс решението да се изпрати на Централната 

избирателна комисия.

Подписано  е  от  заместник-председател  и  от  секретаря  на 

Общинската избирателна комисия – Симитли.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, има ли други жалби и сигнали? Заповядайте, колега Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви жалба от 

политическа  партия  ГЕРБ срещу Решение  № 541  на  Централната 

избирателна  комисия,  с  което  Централната  избирателна  комисия 

гласува отказа да бъде допусната до участие регистрирана партията 

в частичния избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено. 

Предлагам да окомплектоваме административната преписка и да я 

изпратим на Върховния административен съд.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  е  за  сведение, 

колега. Благодаря. Заповядайте, колега Ивков. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги,  докладвам ви, без да са качени 

във  вътрешната  мрежа,  но  не  съм  посмял  да  ги  резолирам  за 

сведение, защото все пак счетох, че те са от този тип, дето трябва да 

ги докладвам на Комисията и ако тя реши, ще напиша решения.

Жалба от  Данчо Димитров Хаджиев,  Фронт за  национално 

спасение. Оплаква се, че в една секция - № 234615017, са му дали 

копие  от  подписан  протокол,  обаче  не  бил  заверен.  Това  е  от 

Национален фронт за спасение на България. Аз считам, че, първо, 

няма данни да е поискан и да му е отказан заверен и второ, дори да 

не му е  даден заверено копие, има подписи,  даден му е коректен 

протокол. Считам, че дори да има формално нарушение, то е явно 

толкова незначително, че предлагам да остане за сведение.

Предлагам  ви  проект  на  решение  да  остане  за  сведение. 

Благодаря  ви за  доверието,  защото  никой не  ме  слуша,  значи  ми 

имате доверие.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колега Ивков, аз моля за 

извинение наистина в конкретния случай, което рядко ми се случва, 

не можах да изслушам внимателно и концентрирано доклада Ви, но 

съм убедена, че колегите го чуха. Колеги, имате ли други противни 

предложения, освен това, направено от колегата Ивков, сигналът да 

остане за сведение? Не виждам.

Колега, моля продължете, ако имате други жалби и сигнали.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Сигнал  от  същото  естество.  Госпожа 

Симона  Ковачева,  упълномощен  представител  на  ИСИ,  ни  се 

оплаква,  че  в  секции  от  28  до  45  включително  в  Осмо  село 

секционната  избирателна  комисия  е  започнала  към  17,30  ч.  да 

изписва протоколите, обаче само в тази им част, в която са имената 

на  секционната  комисия,  и  броя  на  избирателите  по  избирателен 

списък. Тя им е правила неколкократно забележки, те са й казали, че 

имат  право  на  това  и  че  тя  не  тълкува  правилно  закона. 

Впоследствие са й направили забележка, че знакът й за наблюдател 

не отговаря.
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Предлагам за сведение, защото аз тук не виждам нарушение 

да се изписват тези данни. Напротив, това допринася за по-доброто и 

по-бързо  протичане  на  изборния  процес  и  свързаните  с  него 

фактически  действия.  Предлагам  да  оставим  за  сведение  и  този 

сигнал.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги,  възразявате  ли?  Не  възразявате.  Сигналът  остава  за 

сведение.

Колега, моля продължете.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Отново предлагам за сведение, но поради 

друга  причина.  Тук  аз  поемам  част  от  вината.  Сезирани  сме  в 

изборния  ден  с  жалба  от  Румен  Данчев  Банков.  Първоначалният 

проект е  на колегата  Ганчева.  В късния следобед дойде при мен, 

прегледах  внимателно  преписката  и  дадените  ми  документи. 

Всъщност нямаше жалба против решението на РИК и аз го оставих 

за сведение. На следващия ден се оказа,  че е имало жалба против 

решението,  обаче  тя  не  е  достигнала  до  докладчика,  а  вече  е 

безпредметно да се произнасяме. Става въпрос за оплакване, че на 

по-малко от 50 метра от една секция се е намирал плакат на ГЕРБ. 

Дали  има  нарушение  или  не,  не  е  установено  също,  те  са  взели 

решението  при  липса  на  мнозинство.  Сега  обаче  няма  никакъв 

предмет.  Просто  стана  една  грешка,  не  ми  е  докладван  този 

документ и съм го оставил за сведение, но сега го докладвам в зала, 

защото и ние все пак можем да допуснем такъв пропуск. Не считам, 

че пропускът е от кой знае какво естество и мисля да го приемем за 

сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

колега.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Подкрепям  напълно  становището  на  колегата  Ивков,  имайки 

предвид, което разбрахме от доклада му, че това е било прието в 

изборния  ден.  Знаете,  колко  бяхме  натоварени  цялата  Централна 
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избирателна комисия, а мисля, че и характерът на нарушението не е 

от много голяма важност и сложност.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  възразява  ли 

някой сигналът да остане за сведение? Не възразява.

Други доклади по жалби, колеги? Давам 15 минути почивка, 

за да се запознаем с материала, докладван от колегата Пенев.

(След почивката.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в  залата  сме 

11 човека,  имаме  необходимия  кворум,  продължаваме  днешното 

заседание на Централната избирателна комисия.

Колеги, кой иска думата? Заповядайте, колега Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, първо да докладвам, че по двете 

дела  днес  имаме  решения  от  Върховния  административен  съд. 

Отхвърля се жалбата на Асен Георгиев Генов и Сирма Мишева по 

повод на това, че не сме се произнесли по техен сигнал във връзка с 

билбордовете  на  „Атака”.  Другото  решение  е  по  делото  с 

Гражданско  сдружение  „България  без  цензура”  –  жалбата  на 

гражданското  сдружение  срещу  наше  Решение  №  544  също  е 

отхвърлена.

За утре имаме насрочени от 13,30 ч. три съдебни заседания по 

жалби.  Едната  е  на  ГЕРБ  срещу  принципното  решение  за 

регистрацията  за  местните  избори.  Това  е  решение  от  22  май 

относно  регистрация  на  партии  и  коалиции  в  Централната 

избирателна комисия за участие в частични избори. Другата жалба е 

на политическа партия „Зелените” срещу наше решение по сигнала 

за  Бобов  дол.  И  третото  е  на  Гражданско  сдружение  „Днес  – 

общество срещу произвола”,  което е  по отказа  на регистрация  на 

наблюдателите.

Има ли желаещи да се явят?

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам колегата Пенев.
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РОСИЦА МАТЕВА: Аз също ще отида с него, защото са три 

дела, ще си помагаме. И по трите ще се явим и двамата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  простете, 

процесуалното представителство не е моят вихър, аз съм много по-

добре в материалното право, отколкото в процеса, но искам да знам 

как може по едно и също време двама човека да бъдат на три дела?

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колега  Алексиева,  само  да  обясня: 

това че са в един и същи час не значи, че ще вървят задължително 

едновременно. Може да са последователно.

РОСИЦА МАТЕВА:Може да са различни състави.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Утре  процесуални 

представители по трите  дела ще бъдат колегата  Пенев и колегата 

Матева.

Други въпроси от страна на колегата Матева? Не виждам.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  утре  може  би  ще  бъдат 

готови  гражданските  договори  със  служителите  от  Народното 

събрание.  Периодично  преди  изборите  бяха  докладвани 

предложенията  на  ръководителите  на  административни  звена  в 

Народното събрание, които да подпомагат дейността на Централната 

избирателна  комисия  в  дните  преди  изборите,  както  и  след  това, 

съгласно споразумението между двете институции и наше писмо, в 

което  изпратихме,  в  което  посочихме,  че  някои  звена  ще  е 

необходимо да ни подпомагат до 5 юни. Аз предлагам с оглед на 

това,  че  ще  трябва  да  се  готвят  гражданските  договори  от 

администрацията,  да  им  възложим  да  се  изготвят  проектите  на 

граждански договори поименно с всеки един, който е предложил от 

съответния  ръководител  на  звено  съобразно  дейността,  която 

извършва  и  по длъжностна характеристика,  а  в  дните,  в  които са 

почивни  и  след  работно  време,  подпомагайки  дейността  на 

Централната  избирателна  комисия,  възнаграждението  да  бъде 

определено съобразно практиката досега,  предвидените средства в 

план-сметката по бюджета на ЦИК, така и с оглед характера и обема 
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на работа.  И когато бъдат готови конкретно договорите,  да бъдат 

качени във  вътрешната  мрежа в  една обща папка,  за  да  може по 

групи дейности да ги видим и окончателно да ги одобрим. Но засега 

предлагам с протоколно решение да възложим на администрацията 

съобразно дейностите, практиката, предвидените средства, обема и 

характера на работата да се определят възнагражденията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И ние впоследствие ще 

ги одобрим.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир 

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

Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева). 

Колеги, има ли други доклади за днешния ден? Заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 

разпределено  писмо,  което  ни  е  изпратено  от  Общинската 

избирателна  комисия  –  Варна:  Във  връзка  с  оформяне  на 

заплащането  на  присъствалите  на  извънредно  заседание  на 

комисията  членове,  ви  уведомяваме,  че  е  проведено  заседание  на 

ОИК на 25 април, на което са присъствали 23 члена. Изпратен ни е 

протоколът. Общинската избирателна комисия – Варна, е заседавала 

и  е  приела  решение  относно  прекратяване  пълномощията  на 

общински съветник, като със същото решение са взели решение да 

обявят следващия в листата на коалицията „Промяна за Варна” да 

бъде  избран  за  общински  съветник,  съответно  да  му  се  издаде 

удостоверение.

Аз ви предлагам да одобрим заплащането за това извънредно 

заседание,  като  оформим  по  надлежния  начин  необходимото.  За 

сметка  обаче  на  държавния  бюджет,  тъй  като  и  прекратяват,  и 

същевременно взимат решение за следващия от листата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Колеги, имате ли коментари и предложения? Не виждам, колеги.
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Който е съгласен с така предложеното от колегата Ганчева, 

моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир 

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

Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева). 

Заповядайте, колега Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  само  да  ви 

докладвам. След като разгледах преписката, която докладвах преди 

почивката,  се установи, че от Общинската избирателна комисия – 

Симитли, не е комплектувана цялата преписка относно подадената 

оставка от кмета на с. Полена. Правя опити да се свържа с тях, за да 

изпратят съгласно  решение от 2011 г. на Централната избирателна 

комисия да  бъде комплектувана преписката,  а  именно мотивът за 

подадена оставка от кмета не е приложен към протокола. И протокол 

няма,  а  и  самата  оставка  не  е  изпратена  до  ЦИК.  Така  че  след 

комплектуване на преписката, ще докладвам тогава.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  колега. 

Коментари? Не виждам.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  пристигнало  е  писмо,  към 

което  е  приложена  фактура  в  изпълнение  на  договора,  който 

сключихме с печатницата на БНБ за отпечатване на протоколите на 

РИК, СИК и черновите във връзка с машинното гласуване. С вх. № 

ЕП-23-253  от  27  май  2014  г.  е  пристигнало  писмо  с  приложена 

фактура за изплащане на възнаграждението по изпълнения договор. 

Тъй като ние получихме протоколите, следва да приемем работата 

на  печатницата  по  договора  и  да  възложим  изплащането  на 

възнаграждението  по  договора,  като  упълномощим  за  това 

председателя и възложим на главния счетоводител извършването на 

необходимите действия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  коментари  по 

така направеното предложение? Не виждам.
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Който е съгласен, моля да гласува.

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир 

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

Грозева, Йорданка Ганчева, Росица Матева). 

Заповядайте, колега Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  имам  разпределена  една 

жалба  от  Владислав  Николов,  областен  координатор  на  ГЕРБ  в 

Плевен.  Искам само да ви зачета  какво пише вътре,  защото няма 

никакво искане.  Жалбата  е  постъпила по електронната  поща и се 

казва,  че  на  26  май  все  още  близо  сто  секционни  избирателни 

комисии  не  са  предали  протоколи.  „Това  се  дължи  на  лошата 

организация на Районната избирателна комисия – Плевен. Стотици 

изнервени  членове  на  СИК  стояха  цяла  нощ  пред  областната 

администрация,  прегърнали  чували  с  бюлетини,  без  никаква 

информация от страна на Районната избирателна комисия, без вода и 

храна.  Само  ден  преди  това  от  Областната  управа  информираха 

обществеността  каква  перфектна  организация  са  създали  и  как 

изборната  нощ  ще  бъде  спокойна.”  Счита,  че  е  поради  лоша 

организация  от  страна на  РИК – Плевен,  и  липсата  на  адекватни 

действия  „И  накрая,  само  ще  ви  припомня,  че  на  предсрочните 

избори  през  2013  г.  организацията  в  РИК  –  Плевен,  е  била 

перфектна”.

Колеги, аз не виждам освен за сведение за какво друго можем 

да  го  приемем,  тъй  като  няма  искане.  Изборният  ден  е  минал. 

Приемайки  я  за  сведение,  можем  да  обръщаме  внимание  при 

следващи избори на районните избирателни комисии и общинските 

избирателни комисии, но даже няма приложено и пълномощно, че 

това лице може да подава жалба. Затова ви предлагам да я приемем 

за сведение. Но ако считате, че трябва да събирам доказателства, бих 

приела и такава позиция.

Жалбата е сред жалбите, получени на 26 май, но тази сутрин 

я намерих на бюрото си.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не възразявате да остане 

за сведение, нали, колеги?

Колеги, имаме ли други доклади? Не виждам, колеги.

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна  комисия.  свиквам  следващото  заседание  на 

Централната избирателна комисия утре в 14 ч., като продължаваме 

заседанието с жалбата на колегата Пенев, до която стигнахме днес.

(Закрито в 20,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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