
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 440

На 9 ноември 2016 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка 

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова, 

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев. 

ОТСЪСТВАХА:  Камелия  Нейкова,  Румяна  Стоева-

Сидерова и Таня Цанева

Заседанието бе открито в 11,10 ч. и председателствано от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

*     *     *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги! В залата присъстват 12 членове на Централната избирателна 

комисия. Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 09 ноември 2016 г.

Заповядайте, господин Андреев, с Вашия проект на решение.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, с вчерашното 

Решеине № 3983, както знаете, насрочихме за днешния ден в 10,30 ч. 

тегленето на жребия на основание чл. 193, ал. 3 от Изборния кодекс, 
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а именно за крайните обръщения на кандидатските двойки, които ще 

участват в новия избор на 13.11.2016 г. 

В  тази  връзка  в  10,30  ч.  беше  изтеглен  жребият,  който  се 

проведе публично долу в пресцентъра в източното крило на сградата 

на Народното събрание, където провеждаме и брифингите. Имаше 

участие и на медии в тази връзка.

Беше изтеглен жребият, като поредността на обръщенията е 

така, както е предвидено в проекта, който ви предлагам, с № 3975, а 

именно  на  първо  място  е  кандидатската  двойта  Румен  Георгиев 

Радев и Илияна Малинова Йотова, и на второ място е кандидатската 

двойка Цецка Цачева Беновска – Пламен Иванов Манушев. В тази 

връзка ви предлагам да приемем решението.

Аз  в  самото  решение  съм  изписал  отдолу  инициативния 

комитет, който ги е издигнал и от кого е представляван,  тъй като 

считам,  че  би  следвало  да  бъде  посочено,  а  не  само,  че  са 

независими  кандидати.  Ако  искате,  можем  да  добавим  срещу 

имената им – „независими кандидати“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Андреев.

Колеги, имате ли предложения? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветомир Томов);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3985 – ПВР.

Давам думата на  госпожа Солакова.  Заповядайте,  госпожо 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

организационни въпроси по повод на новия избор, който предстои, 
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още  от  вчера  бяха  подготвени  писма  и  относно  предаването, 

доставката и съхранението на бюлетините.

Моля да погледнете във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали.  Единият  вариант  е  да  ги  гласуваме  ан  блок,  защото 

всички  те  са  свързани  с  организацията  на  работата  на  районните 

избирателни комисии и областните администрации. Уведомяваме с 

копия на тези писма институциите, които имат отношение.

Първото писмо е до всички районни избирателни комисии. 

Изпращаме  тиража  на  бюлетините  по  райони,  за  да  са  запознати 

така,  както  и  на  първия  тур  го  направихме.  По  същия  начин 

изпращаме  писмо  до  главния  секретар  на  Министерския  съвет. 

Правим  го   с  отделно  писмо,  защото  до  главния  секретар  на 

администрацията на Министерския съвет справката е обща за цялата 

страна и за извън страната, докато на всички районни избирателни 

комисии ние изпращаме само частта, касаеща техния район. 

Следващото  писмо  е  до  изпълнителния  директор  на 

Печатницата на БНБ. Това е обобщената информация за местата за 

доставка,  упълномощените  с  решения  на  районни  избирателни 

комисии  лица,  както  и  определените  със  заповеди  на  областните 

управители.  Актуализираме  таблицата  буквално  и  към  момента, 

защото  продължаваме  да  получаваме  информация  от  областните 

администрации  и  от  районните  избирателни  комисии.  Ако  нещо 

допълнително  постъпи,  разбира  се,  както  и  предния  път,  ние  ще 

уведомим Печатницата на БНБ. Тази информация изпращаме и до 

ДЕМАКС.  Вчера  писмото  беше  подготвено  да  бъде  с  копие  до 

ДЕМАКС като подизпълнител на Печатницата на БНБ. Но днес вече 

помолих  копието  да  отпадне,  а  да  бъдат  адресат,  защото  нямаме 

време и с оглед на организацията, която и те трябва да предприемат 

за  подготовка  предварително  на  тези  протоколи  за  приемо-

предаване.

Справката съдържа и местата. Ако има промени, знаете, до 

12,00 ч. на вчерашния ден трябваше да ни уведомят. Получили сме 

писма  за  местата  за  доставка.  Всички  те  са  сканирани  и  са 
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публикувани  във  вътреешната  мрежа,  няма  да  ви  ги  докладвам, 

защото можете да се запознаете.

Само в тази връзка да докладвам полученото днес писмо с вх. 

№  ПВР-00-265  от  09.11.2016  г.,  като  не  са  получили  вчера  от 

Печатницата на БНБ, а днес вече ни напомнят, че трябва да получат 

обобщената  справка  относно  радресите  за  доставка  и  данни  за 

педставителите на областните администрации и РИК.

Следващото  писмо,  колеги,  е  че  ние  съгласуваме  графика, 

който  сме  получили  за  предаване  в  Печатницата  на  БНБ  и  в 

печатница ДЕМАКС, защото получихме поотделно тези граефици, 

които аз ви докладвах за сведение вчера.

Следващото  писмо  е  до  всички  областни  управители  и  до 

всички  районни  избирателни  комисии  с  копие  до  Печатницата 

ДЕМАКС, до министъра на финансите, до министъра на вътрешните 

работи  и  до  главния  сектретар  на  Министерския  съвет.  В  този 

случай  писмото  вече  е  напомнително  относно  организацията  по 

предаването на бюлетините, необходимите документи, които трябва 

да  се  представят.  ПРиложено  изпращаме  графика.  Виждате,  че  в 

приложението сме посочили конкратно за кои райони кой график 

трябва  да  получат,  тъй  като  бюлетините  за  новия  избор  се 

отпечатват в Печатницата на БНБ и в ДЕМАКС.

Следващото  писмо  е  до  изпълнителния  директор  на 

Печатница  ДЕМАКС  да  поискаме  екземплюри  о  предпечатните 

образи  на  бюлетината  за  гласуване  в  район  „Младост“.  Обаче  в 

същото  време  ви  докладвам  писмо  с  вх.  №  ЧМИ-00-44  от 

09.11.2016 г.  Те  са  ни  изпреварилии.  И  са  ни  представили 

бюлетината за втория тур на 13.11.2016 г.

Благодаря  Ви,  колеги,  това  бяха  писмата  във  връзка  с 

организацията на новия избор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 

коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване ан блок за одобрение и изпращане.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветомир Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Господин Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите  инициали  от  вчера  сме  получили  екраните  с  електронната 

бюлетина за втория тур, който трябва да бъде програмиран върху 

машината след указанията, които дадохме вчера на зеседанието. 

Към  тази  преписка  има  и  разпечатките,  които  излизат  от 

мешината, за втория тур. Моля да ги видите и съответно, ако има 

нещо, да поправим. Ако няма, да започнат да програмират.

Виждате,  поправено  е  с  „независими  кандидати“  и 

квадратчето  „Не  подкрепям  никого“  е  направено  с  главни  букви. 

Допълнително са представени и въпросните разписки.

Виждате и съответния проект на решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за 

запознаване.  Доколкото  разбирам,  по  отношение  на  екрана  и  по 

отношение на финалната разписка-протокол това, което представяте, 

тъй  като  ние  вчера  одобрихме  със  забележки   и  това,  което 

представяте, са отразените забележки.

Колеги, имаме ли коментари?

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, пак ще повторя предложението 

си.  Според  мен  е  добре  на  разписките  да  има  и  номерата  на 

кандидатите. Сега останаха двама и няма да бъде „1“ и „2“ и някои 

хора могат да се объркат. По-добре е да ги сложим.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Нямаме  време  да  променяме 

програмирането за три дни. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Добре,  оттеглям  предложението  си, 

щом не го подкрепя комисията.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  тогава 

нека финално да ги одобрим.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветомир Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, казахте, че имате да докладвате жалби. Заповядайте, 

госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание е качен проект на решение по 

повод подадени три жалби: от Любомир Чавдаров, председател на 

Общински  съвет  на  БСП  –  Свищов,  от  Генчо  Генчев,  кмет  на 

община Свищов, и от Кристиян Кирилов – общински ръководител 

на  ПП  ГЕРБ.  Всички  те  са  подадени  срещу  Решение  №  226  от 

05.11.2016 г. на РИК- Велико Търново.

Обръщам внимание, че всичките жалби са заведени при нас с 

различни входящи номера,  тъй като са подавани веднъж по факс, 

веднъж  по  електронна  поща.  Отразила  съм  в  мотивната  част 

заведените с входящ номер жалби при нас. 

Към преписката, изпратена от РИК – Велико Търново – тук 

държа  да  обърна  внимание,  че  с  вчерашна  дата  във  вътрешната 

мрежа  пак  в  папка  с  моите  инициали  е  качена  цялата  преписка, 

изпратена  от  РИК  –  Велико  Търново  –  са  приложени  копия  от 

подадените жалби на посочените лица, копие от решението на РИК – 

Велико Търново, обявено на таблото за гласуване на 05.11.2016 г., 

както и копие от решението на РИК – Велико Търново, обявено на 

електронната страница на комисията с посочени часове на обявяване 

и копие от Протокол № 18 от 05.11.2016 г. от редовно заседание на 

комисията.
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Обжалваното  решение  е  постановено  от  РИК  –  Велико 

Търново по подадени жалби от посочените лица. Във всички тези 

жалби  са  наведени  доводи  за  водена  предизборна  агитация  в 

нарушение на Изборния кодекс, като твърдяното нарушение е било 

извършено  на  04.11.2016  г.,  между  14.00  и  16.00  часа,  чрез 

изпращане  на  SMS  с  предизборно  агитационно  съобщение  със 

следното съдържание  :  „Да кажем „НЕ“ на  фалшивата  промяна в 

града.  „Не“ на страха! „Да“ на свободата.  Приятели, президент на 

единствената опозиция в Свищов е Трайчо Трайков“.

Към нито една от жалбите не са приложени доказателства за 

направените в тях твърдения.

С Решение № 226 от 05.11.2016 г., РИК - Велико Търново не 

е установила нарушение по чл. 480 от Изборния кодекс на забраните 

за  предизборна  агитация  по  чл.  182  от  Изборния  кодекс,  поради 

което е оставила и трите жалби без уважение, като неоснователни и 

недоказани.

Подадените  жалби  са  с  идентично  съдържание. 

Жалбоподателите твърдят, че :

 - РИК - Велико Търново неправилно е възприела изложените 

в  първоначалните  жалби  оплаквания  като  оплаквания  за 

предизборна  агитация  в  нарушение  на  чл.  182,  ал.4  от  ИК. 

Твърдяното  нарушение  се  отнасяло  до  „извършена  предизборна 

агитация  по  начин  и  средства,  непредвидени  в  ИК“  –  чрез 

„изпращане на  SMS съобщения,  което  не  е  извършено устно или 

писмено  на  предизборно  събрание,  нито  пък  е  отправено  чрез 

доставчик  на  медийна  услуга“,  но  „текстът  на  получените  SMS 

съобщения“  категорично  попада  в  определението  за  предизборна 

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

кодекс.

Твърди се също така, че РИК - Велико Търново неправилно е 

приела в мотивите на оспореното решение, че подадените жалби са 

недоказани. В тази връзка се излагат съображения, че комисията не е 

спазила процедурата, разписана в Решение № 3526/16.09.2016 г. на 
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ЦИК относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до 

РИК,  ОИК  и  ЦИК.  По-конкретно  се  твърди,  че  РИК  –  Велико 

Търново  не  е  изпълнила  установеното  си  задължение  да  изиска 

допълнителни  доказателства  от  жалбоподателите  и  от  мобилния 

оператор,  предоставил  услугата,  и  да  отложи  произнасянето  по 

жалбата  или  сигнала  до  получаването  им  и  комплектуването  на 

преписката,  въпреки че в жалбите са посочени телефонни номера, 

посочено  е  времето  на  получаване  на  съобщенията,  посочен  е 

мобилният  оператор,  чрез  който  са  изпратени  съобщенията,  в 

резултат  на  което  оспореното  решение  е  постановено  при 

неизяснена фактическа обстановка.

Твърди се също така, че РИК - Велико Търново неправилно 

се  е  произнесла с  едно общо решение по жалби от  три различни 

лица, което е недопустимо, тъй като жалбоподателите действали в 

различно  процесуално  качество  и  търсели  защита  на  различни 

интереси.

Във всяка една от процесните жалби е направено искане за 

отмяна на Решение № 226 от 05.11.2016 г. на РИК - Велико Търново 

като недопустимо, като постановено в нарушение на материалния и 

процесуалния  закон,  необосновано  и  постановено  при  неизяснена 

фактическа обстановка, както и преписката да бъде върната на РИК - 

Велико Търново за ново произнасяне. 

Централната  избирателна  комисия  счита,  че  подадените 

жалби имат връзка помежду си – насочени са срещу Решение № 226 

от 05.11.2016 г. на РИК – Велико Търново, поради което следва да ги 

съедини в едно производство и да издаде общо решение по тях. 

Централната  избирателна  комисия,  след  като  се  запозна  с 

жалбите, намира същите за процесуално допустими, като подадени 

от  активно  легитимирани  лица,  имащи  право  и  интерес  от 

обжалването,  насочени  срещу  подлежащ  на  обжалване  акт  и  в 

законоустановения  в  разпоредбата  на  чл.  88,  ал.  1  от  Изборния 

кодекс срок, а разгледани по същество - за неоснователни, поради 

следните съображения.
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Колеги, считам, че Решение № 226 на РИК – Велико Търново 

е  валидно.  Същото  е  постановено  с  оглед  правомощията  на 

комисията, визирани в чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, в 

заседание, на което са присъствували повече от половината членове 

на  комисията.  Решението  е  прието  с  необходимото  мнозинство 

съобразно  изискванията  на чл.  70,  ал.  4  от  Изборния кодекс  и е 

подписано от председателя и секретаря на комисията.

Предлагам ви Централната избирателна комисия да приеме за 

неоснователни твърденията,  обективирани в процесните жалби, че 

оспореното  решение  е  постановено  при  неизяснена  фактическа 

обстановка,  в  нарушение  на  материалния  и  процесуалния  закон, 

както и че е необосновано.

От  изложените  в  оспореното  решение  мотиви  е  видно,  че 

РИК - Велико Търново, е обсъдила всички твърдения и доводи на 

жалбоподателите и законосъобразно и обосновано е приела, че „не 

са посочени нито авторът,  нито адресатът на съобщенията“,  „не е 

посочено кои са ползвателите на телефонните номера – тук вие ще 

се  запознаете  –  в  жалбите  са  изброени  пет  или  шест  мобилни 

телефонни номера,  включително и за да бъде направена проверка“- 

ако имаше такива имена, „не са приложени доказателства, от които 

да  е  виден  текстът  на  агитационните  съобщения“,  липсват  и 

доказателства относно това  въпросните съобщения да са изпратени 

към  неограничен  кръг  от  субекти,  притежатели  на  мобилни 

телефони от съответната мобилна мрежа“.

Намирам за правилни изводите на РИК – Велико Търново, че 

на  04.11.2016  г.,  когато  са  били  получени  изпратените  SMS 

съобщения, предизборната агитация не е забранена и не подлежи на 

санкциониране съгласно Изборния кодекс.

Абсолютно  законосъобразно  според  мен  РИК  –  Велико 

Търново,  е  приела  в  мотивите  на  оспореното  решение,  че 

изпратените SMS съобщения имат характер на непоискано рекламно 

търговско  съобщение,  по  отношение  на  които  комисията  не 

притежава компетентност. Съгласно чл. 6 от Закона за електронните 
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съобщения, държавното управление на електронните съобщения се 

осъществява  от  Министерския  съвет,  от  Съвета  по  националния 

радиочестотен  спектър  и  от  министъра  на  транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. Наред с това според 

мен РИК - Велико Търново, правилно е посочила – и вие ще видите 

от преписката - че от самите жалби се установява, че за случая са 

информирани всички възможни органи, включително и тези, които 

са  компетентни  във  връзка  с  нарушенията  на  правата  на 

потребителите и защитата на личните данни.

Освен до РИК – Велико Търново, жалбите са адресирани до 

Районна  прокуратура,  до  Комисията  за  защита  на  потребителите, 

Комисията за защита на личните данни и още други адресати.

Считам, колеги, че при постановяване на оспореното решение 

РИК - Велико Търново не е допуснала и нарушение на процедурата, 

разписана в наше Решение № 3526 от 16.09.2016 г. относно реда за 

разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК, ОИК и ЦИК. По 

аргумент  от  т.  2  от  цитираното  решение  само  тогава,  когато 

комисията  установи,  че  следва  да  се  изискат  допълнителни 

документи,  произнасянето  по  жалбата  или  сигнала  се  отлага  до 

получаването им и комплектуването на преписката. Тоест,  има се 

предвид  хипотезата,  при  която  към  жалбата  или  сигнала  са 

приложени все пак някакви писмени доказателства и документи, но 

същите  са  недостатъчни,  поради  което  следва  да  се  изискат 

допълнителни такива.  Считам,  че  конкретният  случай не  е  такъв, 

защото към жалбите не са приложени доказателства за направените 

в тях твърдения – никакви доказателства. 

Следва според мен да се отбележи и това, че посочените от 

жалбоподателите  телефонни  номера  не  съставляват  годно 

доказателство,  независимо  от  обстоятелството,  че  не  са  посочени 

техните  ползватели.  Липсват  каквито  и  да  било  доказателства  в 

подкрепа  на  твърденията  на  жалбоподателите,  че  „абонат  по 

цитираните телефонни номера е община Свищов“, а „доставчик на 

мобилната услуга е „Мобилтел“ АД.
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От съдържанието на подадените до РИК - Велико Търново, 

жалби се установява, че същите имат връзка помежду си, тъй като 

имат  за  предмет  едно  и  също  твърдяно  нарушение  -  извършена 

предизборна  агитация  по  начин  и  средства,  непредвидени  в 

Изборния кодекс, като същото е „извършено на 04.11.2016 г., между 

14.00  и  16.00  часа,  чрез  изпращане  на  SMS  с  предизборно 

агитационно съобщение с конкретизирано по – горе съдържание. 

Поради  това,  Централната  избирателна  комисия  счита,  че 

РИК  -  Велико  Търново,  правилно  е  съединила  жалбите  в  едно 

производство и е постановила общо решение по тях. 

С  оглед  на  тези  изложени  съображения,  колеги,  аз  ви 

предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 

от Изборния кодекс Централната избирателна комисия да постанови 

акт,  с  който  да  остави  без  уважение  подадените  жалби  срещу 

Решение № 226 от  05.11.2016 г.  на  РИК – Велико Търново,  като 

неоснователни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

детайлния доклад,  госпожо Иванова. 

Колеги, успяхте ли да се запознаете с проекта на решение? 

Имате ли коментари? Не виждам. Колеги,  можем ли да преминем 

към режим на гласуване?

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Цветомир Томов);  против –   няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3986-ПВР.

Продължете,  госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА:  Колеги,  аз  искам  да  ви  докладвам  още 

една жалба, която е постъпила в Централната избирателна комисия 
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на 07.11.2016 г.  и е заведена в Регистъра за жалбите и сигналите, 

който водехме във връзка с нарушенията в предизборния ден.

Позволих  си  да  ви  я  докладвам,  защото  ми  се  струва,  че 

описаното вътре твърдение за извършени нарушения е достатъчно 

сериозно и си заслужава да бъде детайлно проверено. Не е качено 

във вътрешната мрежа.

Жалбата е  подадена от Мартин Костадинов,  лице,  което за 

първи  път  упражнява  избирателното  си  право.  При  отиване  в 

избирателната секция № 5 в гр. Банкя, на същия след проверка на 

документацията  и  проверка  на  имената  му  в  списъците,  наред  с 

бюлетината  за  референдума  и  плик  му  е  подадена  откъсната  от 

кочана бюлетина за избор за президент и вицепрезидент.

Влизайки  в  тъмната  стаичка,  той  отбелязва  своето 

предпочитание за кандидатска листа, при което установява, че освен 

отбелязаното  от  него  квадратче  има  задраскано  още  едно  такова. 

Извизайки,  на  него  му  се  казва  от  служителка  от  избирателната 

комисия, че следва да си пусне съответните бюлетини. Той ги пуска, 

подписва се в списъка, след което поставя въпроса  защо неговата 

бюлетина  има  отбелязване.  Поставя  въпроса,  изисква  имената  на 

служителката, която му е подала бюлетината. Разразява се някакъв 

спор  вътре  в  изборното  помещение.  Отстраняват  го  от  изборното 

помещение. Той сигнализира органите на МВР. С полиция успява да 

се  снабди  с  името  на  въпросната  служителка  на  секционната 

избирателна комисия, като междувременно се е свързал по телефон с 

член на ЦИК, който му е дал съвет да пусне и подробно да опише 

тази жалба.

Свързал  се  е  с  колегата  Владимир  Пенев.  Момчето  си  е 

депозирало жалба в полицията, депозирало е и тази жалба при нас. 

Той  е  наясно,  че  така  или  иначе,  неговата  бюлетина  ще  е 

недействителна.  Единственото,  за  което  моли  ЦИК,  е  с  оглед 

сериозността на извършеното нарушение според него от служител 

на  секционната  избирателна  комисия,  да  бъде  извършена  много 
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задълбочена  проверка  по  случая  и  евентуално  да  й  се  потърси 

отговорност.

Аз  ви  докладвам  тази  жалба  със  становище,  мое 

предложение, ние да препратим тази жалба на компетентната РИК, 

която  да  извърши  проверка  и  на  базата  на  тази  проверка  да  ни 

уведоми  за  резултатите  от  същата  и,  ако  са  налице  някакви 

основания, да бъде потърсена отговорност от съответния служител 

на СИК.

Това  е  моето  предложение.  Вие  ще  прецените  как  да 

процедираме. Затова ви я докладвам в зала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Иванова.

Колеги,  имате  ли  предложения,  коментари  по  така 

направеното предложение? Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Цветомир  

Томов);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, имам ли други доклади по жалби и сигнали?

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  искам  да  ви 

уведомя, може би в е-mail на всички има качен един клип. Това е 

същият,  който  широко  беше  коментиран  като  някакво  клипче, 

заснето от 18-годишен човек от гр. Бяла във връзка с някаква кутия, 

с някакви документи.

Всъщност  вчера  ми  се  обади  жена  от  града,  която  се 

представи с трите си имена и каза, че целият град е изключително 

възмутен, тъй като няма такова нещо. 

Широко обсъждан в медиите беше някакъв клип от гр. Бяла, 

по-скоро в БТВ в „Шоуто на Слави“, като такъв, който според тях 
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18-годишен човек е заснел урна извън приетите от всички секционни 

избирателни комисии и която според тях била намерена в някакво 

училище. Съжалявам, че не мога да уточня номера на училището. 

Аз дори не бях гледала клипа, не знаех за какво става въпрос. 

Обади  се  тази  жена,  обясни  ми  всичко  това,  което  в  момента 

обяснявам на  вас  и каза,  че  градът  като цяло е  възмутен,  защото 

работили са толкова секционни избирателни комисии, а в този клип 

нито се вижда избирателна кутия, нито се вижда какво има вътре, 

манипулира се общественото мнение.

Аз й казах да ни опише всичко това и да го пусне на е-mail. 

Тя каза: аз ще ви пусна и клипа, и сигнал.

Та той ви е качен, най-вероятно, в пощите.

РЕПЛИКА: Не, не е.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  По  електронна 

поща трябваше вчера да бъде изпратен.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Да,  заедно  със  сигнал  на 

госпожата. Добре, тогава ще оставим да проверим какво се случва. 

Пазя телефона на  госпожата. Също ще й звънна и така.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  По  стечение  на  обстоятелствата  тази 

сутрин в сутрешните блогове аз видях това клипче.  Действително 

имаше урна, но в нея ясно се различаваха пликове, върху които бяха 

маркирани  според  мен  и  то  на  компютър  номера  на  секционни 

избирателни комисии – я от печати, я от нещо друго. Тя не беше 

празна.  Долу  имаше  няколко  такива  плика,  с  едри  цифри  бяха 

изписани номера на секции.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз взимам думата по повод сигнала 

на  госпожата, защото това беше обяснено и от хора в училището. 

Казаха,  че  има  на  секционни  избирателни  комисии  лични  техни 

документи,  оставени,  и  те  са  ползвали  техническите  и 

организационни материали,  които са останали.  И това няма нищо 

общо с бюлетини, с пликове за бюлетини и т.н.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Мусорлиева.

 Господин  Христов,  имате  думата  за  сигнал,  след  което 

отиваме към докладите на  госпожа Бойкинова.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги,  получен  е  сигнал  с  вх.  №  ПВР-11-20  от  08.11.2016  г. 

Сигналът е от Явор Трифонов Беров, който има и пълномощно, и е 

представител  на  реформаторите,  тъй  като  тук  са  се  подписали 

петимата. 

Сигналът  гласи  следното  нещо –  че  е  допусната  грешка  в 

Протокол  №  162201021  на  гр.  Пловдив,  като  той  твърди,  че  в 

протокола са  отразени 73 действителни гласа  и 7  недействителни 

гласа за президентската двойка под № 6, която е Диана Гервасова 

Димитрова  и  Габриел  Георгиев  Герасимов  –  това  е  Инициативен 

комитет, а пък за кандидатската двойка под № 7 – Трайчо Димитров 

Трайков и Съби Иванов Събев, са отразени 0 гласа. Това е било в 

числовите данни, които са публикувани на сайта на РИК – Пловдив.

В  същото  време  е  публикуван  и  сканираният  протокол,  в 

който  се  вижда,  че  на  практика  гласовете,  които  са  за  №  6,  са 

записани на № 7, тоест, станало е приплъзване на тези цифри и той 

по този повод иска да извършим проверка и да уведомим за взетото 

решение.

Това, което мога да кажа, тъй като участвах в тези последни 

два дни в проверката и анализа на несъответствията, поне при мен 

имаше  най-малко  шест  или  седем  случая,  свързани  точно  с  тези 

двамата – Трайчо Трайков и Съби Събев. 

Така  че  моето  предложение  е  да  изчакаме  да  получим 

несъответствията, за да проверим точно този протокол. На мен ми се 

струва, че тези 73 гласа са минали през мен. Може и да са качени 

вече. 

Да направим анализа и тогава ще им отговорим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Христов. 
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Колеги, позволете ми свързан доклад с вх. № ПВР-00-264 от 

09.11.2016  г.  Получили  сме  база  данни  с  информацията  от 

секционните протоколи, въведени в РИК, включително и данните от 

машинното гласуване,  актуализирана база  данни с информация от 

секционните протоколи, сканираните протоколи на СИК и РИК от 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  на 

06.11.2016 г., справка за извършения анализ на несъответствията с 

отразени решения на работната група за анализ на несъответствията 

на ЦИК, изчисления по методиката в Приложение № 2 на Изборния 

кодекс за определяне на резултатите от гласуването при изборите за 

президент  и  вицепрезидент  на  Републиката,  като  информацията  е 

предоставена на технически носител – DVD – 1 брой.

Колеги, във връзка с разговорите ни от вчера този един брой 

технически носител е публикуван във вътрешната мрежа за днешно 

заседание в папка „ИО“.

Докладвам ви го за сведение.

Продължете,  господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Току-що  бе  извършена  проверка 

именно  в  този  диск  и  се  оказа,  че  при  повторното  преброяване 

грешката е установена, потвърдена, така че е изправена. Това – за 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Христов.

Колеги, ще уведомим подателите на сигнала.

Колеги,  оказа  се,  че  има  още  сигнали  и  жалби.  Да  ги 

изчерпим.

 Господин  Баханов,  заповядайте.  След  това  –   госпожа 

Бойкинова.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

предходен доклад на колегата Мусорлиева и във връзка с изразено 

от мен вчера на работно съвещание мнение относно появили се във 

вчерашния  ден  към  обяд  информации  в  някои  медии  относно 

извършено – както са се изразили и както е озаглавено – „чудовищна 



17

манипулация“ от страна на Централната избирателна комисия, още 

на  вчерашното,  късното  заседание   изразих  становище,  че 

Централната избирателна комисия трябвла да излезе със становище 

относно тези публикации независимо от коя страна идват същите, за 

да може Централната избирателна комисия да запази авторитета си 

като институция. Мълчанието на Централната избирателна комисия 

в този момент считам, че може да се тълкува различно, а именно, че 

наистина се извършва такава манипулация.

Във връзка с това ви предлагам текст на съобщение, което да 

бъде изпратено незабавно до всички медии. Разбира се, този матерал 

с три изречения, който съм подготвил, е в абсолютно суров вид. Сега 

го  нахвърлих  на  едно  листче  и  казах  на  машинописките  да  го 

напишат и  да  го  качат  във вътрешната мрежа.  Приемам всякакви 

редакции,  даже бих казал,  че  държа да  бъде  погледнато  от  пиар-

агенцията, с която  имаме сключен договор за евентуални корекции, 

както от колегите, така и от пиар-агенцията.

Но  държа,  уважаема   госпожо  председател,  този  текст  с 

евентуалните корекции или след преглед от пиар-агенцията, с която 

има  сключен  договор  Централната  избирателна  комисия,  да  бъде 

подложен на гласуване и да бъде разпратен незабавно до абсолютно 

всички  медии.  Както  вчера  бяха  тиражирани  в  обратната  посока 

изявления,  така  също  да  бъдат  добри  всички  медии,  да  бъдат 

помолени, ако може, тази информация или това прессъобщение на 

Централната  избирателна  комисия  да  бъде  тиражирано,  както 

вчерашните изявления.

За това нещо държа да има единно становище на Централната 

избирателна  комисия,  разбира  се,  след  като  бъде  подложено  на 

гласуване, тъй като и от наша страна участие имат говорителите на 

Централната  избирателна  комисия,  предполагам  и  други  хора  в 

различни предавания,  в  различен формат.  Едните са  изявления на 

говорителите,  другите  формати  са  в  директен  спор  със 

заинтересовани  лица.  Така  че  считам,  че  колкото  и  да  иска  един 

говорител, представител на ЦИК, да изяви или изясни мнението на 
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Централната избирателна комисия, в един такъв спор, първо, че се 

задават въпроси, които не се обсъждат в Централната избирателна 

комисия  и  тя  не  е  дала  своето  мнение  и  не  е  управомощила 

говорителите  си  да  излизат  от  нейно  име,  така  че  искам  да  има 

единно становище на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз ще подкрепя  господин Баханов. 

Само моля да изчакаме процеса, за който сега след заседанието сме 

се уточнили да свършим….

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз точно това предлагам.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: О, извинявайте.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  напълно  подкрепям  това,  че  ЦИК  върши  своята 

работа, върши я съобразно закона и ще се произнесе в съответния 

срок. В общественото пространство и тиражираните в някои месии 

информации  относно  някаква  манипулация  на  резултатите  от 

референдума  няма  да  повлияят  на  работата  на  Централната 

избирателна  комисия,  защото  познавам  всички  вас  и  знам  колко 

професионално работим.

До  този  момент  говорителите  на  Централната  избирателна 

комисия  дават  своите  изявления  и  становища  за  това,  че 

Централната  избирателна  комисия  ще  спази  срока  и  ще  свърши 

своята работа. Може би наистина е необходимо и тук аз подкрепям 

господин Баханов да имаме и общо становище на Комисията, което 

да  бъде  изпратено  днес,  а  вече  в  срок  до  два  дни  ние  да  се 

произнесем и с резултатите, след като свършим тази работа, която 

ни предстои.

Въпросът, който  господин Баханов постави, е дали не трябва 

това предварително да се погледне и от нашата фирма-контрагент. 

Но преди това, колеги, аз бих искала да дам думата на вас, защото 

вие вече сте се запознали, за да чуя и вашите становища.
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Държа  да  изчета  това,  което  съм 

написал. Това са две изречения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, прочетете 

го,  господин Баханов. Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  както  казах  преди 

малко, съобщението е в доста суров вид. Прочитам го.

„Във връзка с появилата се в общественото пространство и 

разпространената в някои медии информация относно манипулация 

на  резултатите  от  референдума Централната  избирателна комисия 

счита за необходимо да информира за следното. 

Централната  избирателна  комисия  не  е  отбявявала  под 

каквато  и  да  е  форма  официални  резултати  от  произведения 

национален  референдум.  Централната  избирателна  комисия 

продължава  да  изпълнява  вменените  й  от  Изборния  кодекс 

задължения  по  установяване  на  резултатите  от  националния 

референдум, в това число анализ на цифровите данни в протоколите, 

анализ на несъответствията и други.

Централната избирателна комисия ще се произнесе със свое 

решение,  с  което  ще  обяви  резултатите  от  произведения  на 

06.11.2016  г.   национален  референдум  в  предвидения  от  закона 

петдневен срок.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов.

Първи за  изказвае  заяви  желание  господин Андреев,  след 

това –  госпожа Матева.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  подкрепям,  че  Централната 

избирателна комисия е хубаво да излезе с едно съобщение, защото 

тази вълна,  нека  да не се крием,  може би тя ще продължи и във 

времето.  Колкото  повече  изчакваме,  толкова  по-късно  става  по 

отношение на каквато и да било реакция. Тоест, или ние трябва да 

изразим  едно  неутрално  –  без  да  влизаме  в  някакъв  спор  – 

съобщение, с което да кажем….
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РЕПЛИКА: Остро!

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Не  по-остро,  да  не  влизаме  в 

конфликт, но да изразим становището, че ние в рамките на закона 

ще се произнесем с окончателните резултати и в тази връзка това да 

бъде  изпратено  до  всички  медии  и  Централната  избирателна 

комисия да бъде оставена да си свърши работата.

Аз лично подкрепям предложението. Разбира се, може би не е 

лошо  принципно  да  гласуваме  текста  така,  както  е,  защото  той 

трябва  леко  да  бъде  изчистен,  и  отделно  от  това  все  пак  да  го 

предоставим  на  нашите  консултанти,  които  да  ни  дадат  своите 

препоръки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Андреев.

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, това, което се опитвах да кажа 

от преди малко, е, че агенцията, с която работим, вчера д 18,00 ч. е 

изпратила  на  е-mail-те  на   госпожа  председателката,  на  тримата 

говорители,  на  мен  и  на  експерта  –  връзки  с  обществеността, 

предложение  каква  реакция  да  имаме  в  тази  ситуация.  Аз  за 

съжаление не съм го видяла. Знаете, че бях долу за анализиране на 

несъответствията. Снощи колегата Нейкова в 0,30 ч. ми каза, че го е 

видяла на своята електронна поща.

Така че е имало предложение за реакция,  но никой от нас, 

очевидно, не го е видял.

Да, може да се качи във вътрешната поще. Всички тези хора 

са го получили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, с цел пълнота на протокола, току-що отворих своя е-mail и аз 

не  съм  получавала  такова  съобщение  неизвестно  поради  каква 

причина. Вероятно други колеги са го получили.

Продължете,  госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ако,  госпожо председател,   твърдите, 

че не сте го получила, аз пък ще поискам тогава да се провери в е-
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mail – те на всички. Вчера се обсъждаше тук защо няма реакция от 

пиар-агенцията, кой държи връзка и т.н. 

Това,  което  предлагам,  е  в  съобщението  да  се  добави,  че 

Централната  избирателна  комисия  има  възможност  да  отстранява 

технически или явни фактически грешки в протоколите,  което ще 

направи при своя преглед.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Матева.

Госпожо Мусорлиева има думата. Заповядайте.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  В  подкрепа  на  изразеното  от 

господин  Баханов,  както  и   особено  на  изказването  на  господин 

Александър Андреев, бих искала да кажа, че докато такова писмо от 

нас не бъде публикувано, да бъдем оставени на мира в законния срок 

да свършим работата си докрай така, както ние смятаме, че трябва да 

бъде  свършена,  всякакъв  натиск,  който  се  оказва  чрез  различни 

институции,  чрез  медиите,  говори  точно  за  това,  че  се  създава 

напрежение в държавата.

Тоест,  трябва  да  има  нормално  свършване  на  работата  от 

ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Мусорлиева.

Колеги,  чух  изказванията  и  мисля,  че  стигаме  до  общото 

становище  да  подкрепим  това  съобщение,  като,  разбира  се,  ще 

извършим и някои прецизирания по текста.

Колеги, режим на гласуване. 

Колеги, отменям гласуването.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Моля  ви  това,  което  е  изпратено  на 

колегите от пиар-агенцията, да бъде качено във вътрешна мрежа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по този 

повод давам триминутна почивка, за да се качи материалът.

(след почивката)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  13  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Колеги,  спряхме  на  едно  предложение  за  съобщение  от 

господин Баханов, което обсъдихме в оперативен порядък.

Колеги,  с  нов  първи  абзац:  „Централната  избирателна 

комисия  като  държавен  орган,  отговорен  за  изпълнението  на 

съответните  закони,  се  придържа  изцяло  към  действащото 

законодателство….“ и с редакционни корекции в така предложения 

ни текст, които няма нужда, струва ми се, да изчитам, подлагам на 

гласуване това съобщение.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Севинч Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги,  това  съобщение  ще  бъде  публикувано  на  нашата 

страница и изпратено до медиите.

Колеги,  току-що  пристигна  един  доклад,  който  е  от 

категорията „приоритетни“. Моля  госпожа Солакова да го докладва.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, информирам ви, че 

помолих във вътрешна мрежа всички писма, които са получени по 

електронната  поща  относно  местата  за  доставка  и  съхранение  на 

бюлетините за новия избор, да бъдат отделени в една папка, защото 

разбрах, че поради огромния брой, не могат да се намерят лесно.

Моля  да  се  запознаете  и,  ако  имате  въпроси,  свързани  с 

определените места за  съхранение,  да ги поставим в зала и да ги 

коментираме.
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Във връзка с организацията на охраната на транспортирането 

на бюлетините във вътрешната мрежа е качен проект на писмо до 

министъра на вътрешните работи. Текстът е аналогичен на текста на 

писмото, което изпратихме преди изборите на 06.11.2016 г., с копие 

до  главния  секретар  на  Министерския  съвет,  до  изпълнителния 

директор на Печатницата на БНБ - в случая добавяме и Печатница 

ДЕМАКС с оглед на това, че печатат бюлетините за някои райони - 

както и до министъра на финансите. 

Изпращаме  приложено  две  писма  с  график  както  на 

Печатницата на БНБ, така и на ДЕМАКС относно транспортирането 

и маршрутите за транспортиране на бюлетините за новия избор.

В тази връзка ще добавим и писмо, което току-що се получи 

по електронната поща – промяна в графика на ДЕМАКС. Ние ще 

изпратим,  разбира  се,  допълнително  писмо-уточнение  и  до 

съответните администрации, които касае тази корекция в маршрута 

и графика за предаване на бюлетините.

На  първо  място,  писмото  до  министъра  на  вътрешните 

работи,  на  второ  място  –  за  коригирания  график  да  уведомим 

съответните областни администрации и РИК, моля да подложите на 

гласуване,  госпожо председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Севинч Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема.

Колеги, с оглед кратките срокове много ви моля да гласуваме 

едно протоколно решение подобни писма, с които би трябвало да 

информираме други органи по повод подготовката на изборите, да 

бъдат  своевременно  изпращани,  а  след  това  докладвани  за 

последващо одобрение.
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Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Севинч Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема.

 Госпожо Бойкинова, заповядайте за доклад.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ПВР-20-641 от 07.11.2016 г. Това е сигнал, постъпил от Съвета за 

електронни медии. Качен е във вътрешната мрежа от 07.11.2016 г.

В него СЕМ ни сигнализира,  че  в  предаването „Денят“  по 

Дарик – радио, са излъчени репортажи съответно на 02.11,  03.11, 

04.11.2016 г. Репортажите са относно предизборни срещи на генерал 

Радев, на Цецка Цачева, на Красимир Каракачанов и Явор Нотев, на 

Ивайло  Калфин.  В  писмото  се  цитира,  че  във  всичките  тези 

репортажи по радиото има изявление, че например бюлетината на 

кандидатската двойка е с този номер.

СЕМ счита, че тези цитати, нищо, че са част от репортерски 

разкази за срещи, които са провели кандидатите, могат да се приемат 

като агитационни материали, които би следвало да бъдат означени 

като  такива  и  да  съдържат  информация,  че  купуването  и 

продаването на гласове е  престъпление,  каквото е  изискването на 

нормата на чл. 183, ал. 2 от ИК. 

Аз  изслушах  репортажите  и  считам,  че  не  е  налице 

нарушение на нормата на чл.  183,  ал.2,  а  именно,  защото това са 

предавания,  репортажи  от  самото  радио,  в  което  са  отразили 

съответно срещите на тези кандидати.

Поради това ви предлагам за сведение сигнала на СЕМ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Бойкинова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам коментари.

Има ли други жалби?
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Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Докладвам  ви  още  една  жалба  за 

сведение.  Тя е с вх. № ПВР-10-61 от 08.11.2016 г. Тя е до ЦИК и до 

Главна прокуратура, в която председателят на БДП ни уведомява, че 

ще  подкрепи  БСП  в  предстоящите  избори  за  втори  тур,  но  има 

изискване за дадени служби, които… Предоставям за сведение тази 

жалба. 

Също така искам да ви докладвам и решенията по жалбите. 

Имахме две дела. Те са по две жалби на Крос АД за медийни пакети. 

Жалбите са оставени без уважени, отхвърлени са, както и на „ВОХ-

БГ“  две  решения  по  две  жалби.  Те  са  без  уважение.  Върховният 

административен съд е оставил техните жалби. 

Също  така  ви  докладвам  и  решение  по  адм.  дело 

№ 12478/2016 г. То е по жалба на ДПС срещу наше решение, с което 

оставихме без уважение тяхната жалба и потвърдихме решението на 

РИК – Кърджали, с което беше задължил кметовете да премахнат 

агитационните материали. Съдът отменя нашето решение, отменя и 

решението на Районната избирателна комисия – Кърджали.

Докладвам  ви  ги  за  сведение.  Ще  бъдат  качени  във 

вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали.  Който  иска,  да  се 

запознае.

Също  така  искам  да  ви  докладвам,  че  от  временно 

изпълняващия  длъжността  областен  управител  Живка  Такева  е 

постъпило писмо с вх. № ПВР-05-119 от 08.11.2016 г.,  с което ни 

уведомяват за залите, в които ще се приемат документите за новия 

избор на 13 ноември: 23-та РИК – в зала „Универсиада“, 24-та РИК 

ще е в зала „Форум“ – НДК, 25-та РИК във фоайе на зала 1, ет. 4 на 

НДК.

Докладвам ви го за запознаване и обсъждане. То е с копие до 

госпожа Грозева. Има промяна в местата за приемане на изборните 

книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря  Ви.  Колеги,  докладвам  ви 

една  жалба,  която  е  от  края  на  изборния  ден.  Постъпила  е  в 

Централната избирателна комисия в 19,00 ч. Тогава прецених, че не 

се отнася до изборния процес и затова не съм я докладвала. Сега ще 

ви предложа да е за сведение, тъй като тя е срещу Решение № 179 на 

Районната избирателна комисия – Монтана.

Жалбоподателят  твърди,  че  е  подал  сигнал  в  Районната 

избирателна комисия – Монтана, със съдържаща се информация и 

клипове  във  флашка,  която  му  е  била  подхвърлена  на  адреса, 

относно моменти на взаимност между кметове. Няма никакви данни 

за  отправени  искания  към  Районната  избирателна  комисия  – 

Монтана.  Те са се произнесли с решение, с което са оставили без 

разглеждане  жалбата.  А  и  при  предаването  на  книжата  при  нас 

председателят на Районната избирателна комисия ме уведоми, че са 

върнали флашката на подателя на жалбата.

Така че ви предлагам за сведение тази жалба.

И още една жалба ви докладвам. Тя е качена във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешна дата с вх. № ПВР-22-663 

от 09.11.2016  г. от Емил Димитров Милев, който не знам защо пише 

до  Централната  избирателна  комисия,  като  преви  искане  на 

основание  чл.  205,  ал.  2  от  НПК да  уведомим Софийска  градска 

прокуратура и главния прокурор Сотир Цацаров, че на 24.05.2015 г. 

незаконно е задържан в затвора.

Предлагам ви да препратим това нещо до Софийска градска 

прокуратура по компетентност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване за препращане жалбата по компетентност.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,); 

против – няма. 

Предложението се приема.
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Заповядайте, господин Райков, за Вашия доклад.

МАРТИН РАЙКОВ: Набързо ще докладвам за  регистрация 

на анкетьори на Маркет линкс ООД.

Това  е  агенция,  която  е  регистрирана  да  извършва 

социологическо  проучване  в  изборния  ден  в  новия  избор  за 

президент и вицепрезидент на 13.11.2016 г. 

Постъпило е заявление с вх. № ПВР-17-10 от 08.11.2016 г. от 

Маркет  линкс  ООД,  подписано  от  представляващите  Кристияна 

Красимирова  Стоянова  и  Станислава  Димитрова  Чипова  за 

допълнителна регистрация на 15 анкетьори. С Решение на ЦИК № 

3918-ПВР/НР  от  1  ноември  2016  г.  Маркет  ЛИНКС  ООД  е 

регистрирана  като  агенция,  която  да  извършва  социологически 

проучвания в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и национален референдум на 6 ноември      2016 г.

Предварителната  проверка,  извършена  от  „Информационно 

обслужване“ АД с вх. № ПВР-00-261 от 08.11.2016 г., установи, че 

петнадесетте  лица,  предложени  за  анкетьори,  имат  навършени  18 

години  към  датата  на  регистрация,  не  са  регистрирани  като 

анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, 

застъпници или партийни представители и не са регистрирани като 

кандидати за президент и вицепрезидент.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 

202, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс и Решение № 3703-ПВР/НР от 1 

октомври 2016 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Регистрира  като  анкетьори  предложените  от  агенцията 

15 (петнадесет)   упълномощени  лица,  съгласно  списък,  приложен 

към настоящото решение.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,); 

против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 3987-ПВР.

Заповядайте, уважаема госпожо  Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имам доста доклади, които 

са  във  връзка  с  организацията  на  изборите  в  чужбина  и 

произведените избори  и  национален референдум. 

На  първо  място,  докладвам  ви  вх.  №  ПВР-22-615  от 

07.11.2016 г., като това е сигнал, писмо, получено  по електронната 

поща, което е от български гражданин, живеещ в момента в ЮАР – 

така се е посочил – и се оплаква от недостатъчния брой за гласуване 

в секция „Мигрант“ – Република ЮАР.

Свързано и горе-долу със същото изложение е писмо с вх. 

№ ПВР-22-644 от 08.11.2016 г., като ни е представена подписка от 

възмунети  български  граждани  по  повод  недостатъчния  брой  за 

гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката 

на 06.11.2016 г., изпратени за секция „Мигрант“ – Южна Африка, а 

именно 100 броя.

Колеги,  припомням,  че  ние  с  наше  решение  с  оглед  и  на 

информирането ни от секционната избирателна комисия, и от това, 

че информирахме Министерството на външните работи с оглед това, 

че трябваше да се осигури възможността всеки български гражданин 

да  гласува  и  недостатъчния  брой  разпределени  бюлетини  за  тази 

секционна избирателна комисия приехме решение.

Предлагам  тези  две  писма  да  бъдат  изпратени  на 

Министерството на външните работи, тъй като е техен процесът по 

разпределение на бюлетините.
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Докладвам го за сведение, за да се информират и те.

Моля да го гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,);  против – 1  (Росица 

Матева).

Предложението се приема.

Заповядайте,  госпожо Матева  за  обяснение  на  отрицателен 

вот.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Мисля,  че  е  абсолютно  безсмислено 

изпращането в момента, тъй като бюлетините за чужбина за втория 

тур вече са заминали. Така че не може да има някаква реакция на 

тези писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева, да продължите докладите си.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх.  № ПВР-04-

01-282  от  07.11.2016  г.,  което  е  писмо  от  Министерството  на 

външните работи от Василий Такев до  господин Веселин Даков с 

копие до ЦИК. 

Информират  ни,  че  с  наше  решение  на  02.11.2016  г.  сме 

приели протоколно решение, съгласно което при евентуален втори 

тур на изборите за президент и вицепрезидент СИК извън страната 

трябва да бъдат снабдени с нов печат.

С  оглед  на  изложеното  сочат,  че  печатите  за  СИК  извън 

страната и протоколите и други изборни книжа трябва не по-късно 

от 12,00 ч. на 08.11.2016 г., вторник, да бъдат в Министерството на 

външните работи.

Колеги, докладвам ви го за сведение.

Докладвам  вх.  №  ПВР-00-258  от  08.11.2016  г.,  което 

всъщност представлява кореспонденция, разменена по електронната 
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поща, като последния е-mail е на вниманието на  господин Божидар 

Василев, директор „Производство“, промяна в писмо № 2500167 от 

04.11.2016 г., като от Печатницата са изпратили писмо до  господин 

Йорданов, който видно от разменената кореспонденция е началник 

на отдел МТТО – Дирекция УШМТО- МВнР, че разпределението на 

бюлетините  за  първа  вълна  е  направено  съгласно  ваш  е-mail  от 

07.11.2016 г. в 13,31 ч. Всички последващи промени не са възможни.

Колеги, с оглед, че днес сме 8 ноември и доколкото разбирам, 

всичко е разпределено, изпратено, ви го докладвам за сведение.

Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-18-18 от 08.11.2016 г., като 

приложено са ни изпратили сигнал за изборно нарушение. Това е от 

Асоциация „Прозрачност без граници“.  Те сочат,  че извършват за 

пореден път независим граждански мониторинг на изборния процес. 

С тази инициатива организация – сочат целите си – като се обръщат 

към  нас  във  връзка  със  сигнал,  получен  в  Центъра  за  правна 

консултация  на  пострадалите  от  корупция,  поддържан  от 

асоциацията,  в  който  се  съдържат  данни  за  лижаване  на 

гласоподаватели  да  упражнят  гласа  си  в  секция  030  –  Лондон  – 

Стратфорт,  Великобритания.  Според данните,  изяснени в сигнала, 

към  20,00  ч.  местно  време  секционната  избирателна  комисия  е 

уведомила гражданите,  чакащи реда си да гласуват,  че ще събере 

личните документи на приблизително 20 души, а на останалите няма 

да им се предостави възможност за гласуване.

Сигнали  за  проблеми,  не  добра  организация  на  работа, 

изключително бавен процес за  гласуване в чужбина са постъпили 

още  от  секции  в  Германия,  Испания,  Италия,  Франция,  като  се 

обръщат  към  нас  с  молба  за  укания  към  СИК  в  чужбина  за 

предприемане  на  действия  за  такава  организация  на  работата  в 

секциите, при която да не се допуска връщане на гласоподаватели от 

изборните  секции.  „Смятаме,  че  всеки  български  гражданин  има 

право да му бъде осигурена възможност да упражни правото си на 

глас“.



31

Колеги,  знаете,  че  ние  в  изборната  нощ  също  бяхме 

информирани със сигнали за забавяния, опашки.

Предлагам ви,  вземайки повод от  този сигнал  и  с  оглед  и 

другите разпределения, да ви предложа някакъв проект на указания 

в  рамките  на  дадените  от  закона  правомощия  на  СИК  извън 

страната,  които  да  изпратим  чрез  Министерството  на  външните 

работи.

Ако  нямате  възражения,  ще  се  опитам  да  направя  такова 

предложение за утрешното заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 

че всички сме обединени около това.

Продължете,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  имам доста  писма,  които, 

доколкото  разбирам,  имаме  протоколно  решение  за  приоритетни 

доклади,  които  са  във  връзка  със  забавянията  на  получаване  на 

разписки  при  приемането  и  обработката  на  документите  чрез 

Комуникационния пункт.

В тази  връзка  ви предлагам да  организираме среща между 

отговорните институции в рамките на утрешния ден, съгласувано с 

председателя.  Да  организираме  тази  среща,  за  да  видим  как  ще 

протече организацията на работа за произвеждане на втория тур.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 

че  такава  среща  наистина  е  необходима.  Ще  я  организираме  в 

рамките  на  утрешния  ден  и  всички  членове  на  Централната 

избирателна комисия ще бъдат информирани.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви грами, които 

са  пристигнали  и  са  ни  препратени  чрез  Министерството  на 

външните работи – няколко броя имам такива: ПВР-20-336, като в 

тях  е  обективирана  информация  относно  допълнителни  разходи, 

относно командироване на служители. Първата е от посолството във 

Виена,  настъпили  допълнителни  разходи  за  обезпечаване 

командироването на членове на СИК на територията на Австрия.
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Докладвам  ви  го  за  сведение  с  приложени  заповеди  на 

ръководителя на ДКП.

Също  така  ви  докладвам  вх.  №  ПВР-04-01-287  от 

08.11.2016 г.  Информират ни,  че  на територията  на Дес Плейнс – 

Чикаго  гласуването  е  преминало  спокойно  с  оглед  забавянето  в 

получаването на потвърждение и създалото се напрежение има както 

негативно отношение към организацията на изборите от страна на 

ЦИК. В тази връзка ни предлагат вторият тур да бъде осигурен от 

своевременно потвърждаване на получаването на изборните книжа и 

материали от СИК извън страната.

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  за  съобразяване  при 

евентуалната среща.

Колеги,  докладвам  ви  за  сведение  ПВР-04-01-289  от 

08.11.2016 г. Това е отново грама, препратена от Министерството на 

външните  работи  –  получаване  на  бюлетини  за  втория  тур  за 

изборите за президент и вицепрезидент и  национален референдум 

на 13.11.2016 г. 

Докладвам ви го за сведение.

Колеги, докладвам ви писмо, което ми бе разпределено току-

що, изпратено от  господин Василий Такев, като ни информира, че с 

Решение № 3429-ПВР/НР от 26.08.2016 г. Централната избирателна 

комисия е утвърдила образци на изборни книжа за произвеждане на 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  и  при 

произвеждането  едновременно  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  и   национален  референдум.  Молят  ни  за  спешни 

указания  предвид  предстоящия  втори  тур  кои  изборни  книжа  да 

бъдат  използвани предвид,  че  ще се произведе само втори тур за 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент.  По  тяхно  мнение  при 

произвеждането  на  втори  тур  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  на  Републиката  следва  да  бъдат  използвани 

Приложение № 22-ПВР и Приложение № 93-ПВР, утвърдени в т. 1 

от Решение № 3429-ПВР/НР от 26.08.2016 г., тъй като няма да има 

едновременно произвеждане на избори или национален референдум.
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Това  писмо е  разпределено  на  мой доклад  и  на  доклад  на 

колегата Цачев.

Колеги, предлагам ви го за сведение и запознаване. Може би 

в  по-късните  часове  –  ние  ще  имаме  ли  заседание  не  знам.  Не? 

Тогава предлагам да го решим сега.

С  оглед  обсъжданията,  които  направихме,  предлагам  да 

отговорим,  че  няма  пречка  да  се  използват  и  сочените  от  тях 

Приложения, както и тези, които са били използвани за първи тур.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова); 

против – 1 (Росица Матева).

Предложението се приема.

Колеги,  мисля,  че  с  това  днешното  заседание  може  да 

приключи.

Закривам днешното заседание.

Ще ви информирам допълнително за свикването на следващо 

заседание,  защото,  колеги,  знаем,  че  в  момента  продължаваме  да 

извършваме анализ на несъответствия на националния референдум, 

за да можем след това да обявим резултатите от референдума в срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева


