
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 444

На 13 ноември 2016  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

Избори за президент и вицепрезидент на републиката.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев,  Георги Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло 

Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня 

Цанева, Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  9.15  ч.  от  госпожа  Ивилина 

Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добро  утро, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  ЦИК,  имаме  необходимия 

кворум. 

Откривам днешното заседание.



Дами и господа, днес избираме Президент на Републиката.

Давам думата на госпожа Солакова за  доклад от страна на 

оперативното бюро.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  това,  което  вече 

всички  знаете,  всички  секции  са  отворени.  Спокойно  започна 

изборният ден.  Там, където не се явиха членове на комисиите,  те 

вече са заменени.

По  отношение  на  избирателната  активност,  знаете,  ще 

докладва колегата Христов от тук нататък.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова.

Давам думата на госпожа Ганчева относно гласуването извън 

страната.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  за  всички  секции  извън 

страната са получени изборните книжа и материали. При нас само за 

Атланта, но не защото не е получено, а защото е забравил секретарят 

да се подпише, но е обърната забележка и имаме уверението, поне 

колегите,  които са  били дежурни,  че  ще бъде  върнат  с  надлежно 

подписване протокола. 

Докладвам ви за секциите, за които бяхме уведомени вчера с 

грама, за Сан Франсиско и Сакраменто, че за Сакраменто, видно от 

документите, които са пристигнали, разписките, които са разписани 

от дежурните колеги, е,  че всички изборни книжа и материали са 

предадени. Само че документите за Сан Франсиско, Калифорния, в 

протокола за  приемане и  предаване има забележка като аз  ще ви 

изчета.  Колегите  Чаушев  и  Райков  са  приели  така  представения 

протокол.  Описаните  200  бр.  бюлетини  са  получени  от  СИК-

Конкорд  със  съответния  номер,  съгласно  указания  на 

Министерството на външните работи, работна група за организиране 

и  провеждане  на  изборите  през  2016  г.  Протоколите,  за  които  е 

отбелязано,  че  са  отпечатани от  интернет  страницата  на  ЦИК,  са 

предоставени от упълномощения представител на  Министерството 

на  външните  работи като  помощните  средства  и  материали  са 
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закупени  на  място,  включително  и  печатът  на  СИК,  за  който  е 

поискано да бъде одобрен за ползване от СИК. Горното е извършено 

поради недоставянето на кашона с изборните книжа и материали от 

съответната куриерска служба, за което ЦИК е уведомен – гр. Сан 

Франсиско, и е подписано от председател и секретар. 

Това  е  забележка  в  протокола,  като  преди  малко  колегата 

Грозева ми предостави разпечатан имейл, който са предоставили от 

деловодството  от  зам.-председателя  на  работна  група  „Избори“. 

Господин  Стоев  сочи,  че  във  връзка  с  постъпило  писмо  от  Сан 

Франсиско, САЩ, с молба за одобрение на приложения образец на 

печата на СИК-Сан Франсиско, е изготвен на място и за разрешение 

да бъдат използвани образците на протоколи от интернет страницата 

на  ЦИК.  „Моля  за  разрешение,  с  което  да  бъдат  удовлетворени 

направените  искания  в  спешен порядък  с  оглед  осигуряването  на 

нормалното провеждане на  втори тур на изборите за  президент и 

вицепрезидент  на  Сан  Франсиско,  САЩ.  Министерството  на 

външните работи е предприело необходимото за предоставянето на 

200 бр. бюлетини в СИК-Сан Франсиско, които да бъдат използвани 

в изборния ден“.  Вероятно това са тези,  които са прехвърлени от 

СИК-Конкорд.

Колеги, за печата да вземем решение, но да видим дали ще се 

съобразим с указанията на Министерството на външните работи по 

отношение  на  протокола  или  чрез  разпечатване  от  интернет 

страницата,  или  подходът  ще  бъде,  както  за  Сингапур,  ще  им 

изпратим сканирано копие на образеца, утвърден в ЦИК.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Колеги доколкото разбирам и от 

доклада на колегата Ганчева,  те вече са разпечатали протокола от 

нашата  страница.  При  това  положение  няма  смисъл  да  им 

изпращаме сканиран протокол. Просто да одобрим протокола, който 

те  са  разпечатали.  Евентуално  само  ако  са  го  направили  в  един 

екземпляр, да им кажем, че трябва да си разпечатат три – един за 

чернова,  и  другите  два.  Останалите  помощни материали  също да 
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разпечатат от страницата. Това ще е много по-експедитивно и по-

бързо отколкото ние тепърва да им изпратим писмо със сканирани…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Да  одобрим  печата,  образеца,  от 

който са ни пратили. Аз сега го видях, показа ми Камелия Нейкова с 

материалите там. Печатът е „СИК“ – на български език, и номерът 

на комисията. 

И още нещо. Да одобрим, че гласуването ще е от бюлетини, 

които  са  вписани  в  приемо-предавателния  протокол на  съседна 

секция  в  Съединените  щати.  И  това  трябва  да  им одобрим.  Това 

исках да кажа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, други? Не виждам.

Колеги,  нека  първо  одобрим предприетите  до  този  момент 

действия по снабдяване с  бюлетини на секцията в Сан Франсиско, 

Калифорния, и да уведомим за това одобрение, но заедно с другите 

решения, които ще вземем.

Колеги,  ще гласуваме с вдигане на ръка,  ще моля госпожа 

Грозева да брои.

Моля, който е съгласен да гласува.

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч 

Солакова),  против – няма.

Прие се това предложение.

Колеги, нека сега одобрим едно писмо, което ще изпратим по 

отношение  на  печата  –  одобряваме  печата  и  припомняме,  че  той 

следва да бъде маркиран, наранен върху съответното приложение от 

нашите изборни книжа. Също така че трябва да се снабдят от нашата 

интернет страница с декларациите, както и да опишем бюлетините – 
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предложението  на  госпожа  Сидерова,  че  приемаме  точно  това 

предаване на бюлетини от номер до номер от една секция в друга.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова),  против – няма.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, мисля, че и в писмото няма 

смисъл да напомняме за декларациите, защото видно от протокола е, 

че  те  са  си  ги  разпечатали  –  20  броя,  образци  на  декларации по 

чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс. Това е за вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:Това допълнение 

беше необходимо. Благодаря.

Госпожо  Ганчева,  има  ли  други  доклади  по  отношение 

организацията извън страната?

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Първият протокол с резултатите се 

очаква от Окланд, Нова Зеландия към 10.30 – 11.00 ч. местно време, 

българско.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Бих искала да попитам нашите говорители по отношение на 

представянето на Централната избирателна комисия пред медиите и 

въпросите, които медиите задават.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, един от въпросите, които 

бяха зададени до момента, е как е започнал изборният ден. В тази 

връзка  сме казали,  че  е  започнал  нормално.  Там,  където  е  имало 

необходимост  да  бъдат  попълнени  съставите  на  секционните 

избирателни комисии, това е направено. При нас няма сигнали, че не 

е разкрит изборният ден.

Вторият въпрос беше във връзка с изборите  извън страната 

по отношение на Западното крайбрежие на Щатите. Сега ще можем 
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да  кажем,  че  там  няма  никакъв  проблем  вече  по  отношение  на 

доставянето на книжата и материалите.

Другият  въпрос  е  в  рамките  на  включванията  в  БНТ и  по 

другите телевизии, има сигнали, че във Фейсбук, че при затварянето 

на бюлетината само един път, така както е прието съгласно нашето 

решение пускането, има възможност да се отвори, тъй като някои от 

избирателите  не  я  сгъват,  в  смисъл правилно я  притискат,  в  тази 

връзка  при  включването  ми  дадох  указание,  че  след  като  бъде 

откъснат отрязъкът и сложен печатът,  избирателят може сам да я 

прегъне още един път, за да може при пускането вътре да не може да 

се отвори. Тоест,  да е сигурен, че няма да може да му се отвори 

бюлетината.

Това  са  въпросите.  Очакваме  да  видим  дали  има  някакви 

сигнали  и  жалби.  Те  попитаха,  ние  за  момента  не  сме  давали 

информация в тази насока, защото нямаме и такава. Към момента на 

откриването на изборния ден поне не бяха постъпили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев.

Давам думата на групата по жалби и сигнали.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Уважаеми колеги,  денят  е  спокоен 

откъм  нарушение  на  изборния  процес.  Има  подадени  само  три 

сигнала  по  телефона,  който  Централната  избирателна  комисия  е 

обявила.

Единият сигнал идва от Монтана. В секциите там също има 

оплаквания, че бюлетината като се сгъне само един път и пусне в 

кутията,  се  вижда  вотът.  Съответно  свързах  се  с  председателя  на 

РИК-Монтана, тя също ме уведоми, че и при тях има такива сигнали 

и  дадох  указания  да  сгъват  бюлетината  още веднъж,  така  че  при 

пускане в кутията да не се вижда вотът на избирателите.

Другият  сигнал  беше  от  избирателка,  която  е  искала  да 

упражни правото си на глас по настоящ адрес, а не по постоянен. 

Съответно  правилно  секционната  избирателна  комисия  са  й 
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отказали. Не е подавала заявление за гласуване по настоящ адрес. На 

първия  тур  е  гласувала  по  постоянния  си  адрес.  Отговорих  й  по 

телефона,  че  правилни са  действията  на  секционната  избирателна 

комисия.

Третият  сигнал  е,  че  в  предаването  –  мисля,  че  „Денят 

започва“,  по „Нова телевизия“,  се извършва предизборна агитация 

срещу  ГЕРБ.  Но  нямаме  изпратен  видеоматериал.  Сигналът  е 

разпределен на колега и тепърва ще го разглеждаме. 

Това  са  сигналите,  три  на  брой.  (Реплика  от  Александър 

Андреев.)

Госпожата е от гр. Берковица по постоянен адрес, а е искала 

да упражни правото си на глас по местопребиваването си в момента, 

община Якимово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, имаме ли други доклади? Не виждам.

Колеги, с това приключваме тази част от заседанието.

Следващата част е в 11.00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  добър 

ден отново! В залата сме 15 членове на Централната избирателна 

комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Можем  да  продължим 

днешното заседание. 

Колеги, давам думата на господин Христов по отношение на 

активността. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали ще 

видите два файла. Единият е за активността в изборите за президент 

и  вицепрезидент,  а  другият  е  за  район  „Младост“  в  частичните 

местни  избори  за  кмет  на  общината.  Но  тъй  като  най-напред 

националният избор е  съществен,  както виждате,  този път съвсем 

навреме успяхме да приключим, тъй като явно това че бюлетината е 

по-малка и е  по-лесно преброяването,  а е и само един вид избор, 

дава отражение. 
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Успяхме  този  път  в  рамките  на  времето,  което  ни  е 

определено,  да  съберем  данни  от  всички  районни  избирателни 

комисии, така че в първата колона: Активност към 10 ч., е дадена 

съответно  за  всеки  един  от  районите,  а  най-отдолу  е  дадено,  че 

общият брой на гласувалите в страната към 10 ч.  е 731 196 човека, 

което представлява 10,69 на сто. Това е към 10 ч. 

Тези от  вас,  които желаят да  се  запознаят  с  активността  в 

отделните райони, в дясно е продължението на табличката, което е в 

сиво и в първата колона са процентите за всеки един от районите. Аз 

я прегледах. Най-голяма е активността в Хасково – 14,12 на сто, а 

най-малка е в Пловдив – 6,24 на сто, след това Кърджали – 7 цяло и 

нещо, след това Варна. Става въпрос, че от едноцифрените числа се 

вижда кои са най-малко. Но все пак на различните места времето е 

различно,  така  че  това  вероятно  също  дава  отражение  на 

гласуването. Аз мисля, че засега тази активност е сравнително добра 

към 10 ч. 

Можете да видите в другата таблица,  която е  таблицата за 

активността на частичните избори. Там е сбъркана датата, а и във 

вестника бях прочел – там до 10 ч. са гласували 9663 човека, което е 

дори по-високо от избирателната активност за страната – 10,88 на 

сто, което е също една добра активност за тричасово гласуване. 

Така че смятам Централната избирателна комисия да вземе 

протоколно  решение  да  обявим  тази  активност  на  сайта  на 

Централната  избирателна  комисия  и  на  съответните  сайтове  на 

районните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Христов, благодаря за детайлния ви доклад. Голям интерес, голяма 

активност към 10 ч. 

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение от 

господин  Христов.  Гласуваме  публикуването  на  информацията  за 

активността  на  нашата  страница  и  на  страниците  на  съответните 

районни избирателни комисии. 

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Предложението се приема. 

Давам  думата  на  групата,  която  отговаря  за  гласуването 

извън страната. (Реплики.) Само секунда, госпожо Грозева. 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предлагам  във  връзка  с 

публикуването на данни от гласуването в редица интернет сайтове 

най-напред  да  вземем  отношение  по  този  въпрос,  след  което  по 

другите. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Цачев,  веднага  след като попълним съставите  на 

секционните избирателни комисии извън страната, за да може да се 

организира гласуването там, ще отидем на жалби и сигнали и ще 

бъде поставен вашият въпрос. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

с вх.  № ПВР-04-01-345 от 13 ноември 2016 г.  ни беше изпратено 

писмо от  Министерството  на  външните  работи  с  предложение  за 

замяна  на  неявили  се  в  изборния  ден  лица  както  от  ръководния 

състав, така и членове. Проектът е качен в моя папка от днешна дата 

с № 4007. 

Моля ви да извършим необходимите замени, тъй като лицата 

вече  работят  и  съставите  на  комисиите  са  попълнени  към  този 

момент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева. 

Колеги, коментари? 
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Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4006-ПВР/НР. 

Колеги,  продължаваме  с  докладите  на  Група  „Жалби  и 

сигнали“. 

Заповядайте,  госпожо  Бойкинова.  Вие  имате  поглед  и  по 

реда, който предложите. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги, към настоящия момент са 

постъпили 19 сигнала. Една част от тях са свързани с нарушения в 

организацията на секционната избирателна комисия, но друга част 

са свързани относно нарушения от доставчици на медийни услуги, 

които публикуват на интернет страниците си данни от гласуването – 

данни от  допитванията,  което е  в  нарушение на  чл.  205,  ал.  5  от 

Изборния  кодекс,  която  разпоредба  забранява  да  се  огласяват 

каквито  и  да  е  допитвания  до  общественото  мнение  относно 

резултатите от гласуването до приключване на изборния ден. 

Беше получен сигнал по телефона за страницата на Агенция 

„Pik.bg“.  Подготвила  съм  ви  проект  за  решение.  На  интернет 

страницата  на  Агенция  „Pik.bg“  е  публикувана  информация, 

изразяваща  се   в  процентно  отношение  за  подкрепа:  60  %  за 

кандидата Румен Радев… (Реплики: Да не се цитират данни.)

Добре, но в самия акт ние така или иначе трябва да имаме 

конкретни данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбира  се. 

Госпожо Бойкинова,  простете,  че  ви прекъсвам.  В акта ще имаме 

всички конкретни данни, но в момента ние можем да ги прочетем в 

проекта ви и да не ги огласяваме. 
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ОБАЖДАТ СЕ: Каква тайна пазим? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, дори в страницата на „ПИК“ 

се  казва  и  публикува  истинските  им  имена,  като  казва,  че 

прикриването на информация в републиката граничи с фарисейщина 

– хората имат право да знаят, независимо че се нарушава Изборният 

кодекс.  Затова  ви  предлагам  да  установим  нарушение  от  „ПИК 

НЮЗ“ ЕООД затова, че в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 

5 от Изборния кодекс е огласила данни – резултати от допитване до 

общественото мнения в новия избор за президент и вицепрезидент 

на  републиката  на  13  ноември  2016  г.,  да  оправомощим 

председателя  на  ЦИК  да  състави  акт  за  установяване  на 

административно нарушение… (Реплики, уточнения без микрофон.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, говорим 

за нарушение. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Предлагам  ви  да  установим 

нарушение  на  Агенция  „Pik.bg“  затова,  че  в  нарушение  на 

разпоредбата  на чл.  205,  ал.  5  от Изборния кодекс е  публикувала 

данни  от  предварителните  резултати  от  гласуването  в  процентно 

отношение, с имената на кандидатите, които участват в новия избор. 

Това е нарушение, както казах, на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 и е 

наказуемо, съгласно чл. 475 от Изборния кодекс. И съответно след 

връчване  на  акта  за  установяване  на  нарушението  и  издаване  на 

наказателното  постановление  в  Изборния  кодекс  е  предвидена  и 

глоба/имуществена  санкция  за  извършителите  на  нарушението, 

която не е малка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. 

Запознаваме се. 

Заповядайте, господин Ивков. Имате думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз прегледах проекта и нямам забележки 

по  него,  освен  по  числата,  но  ми  прави  впечатление,  че  това  са 

резултати на социологическата агенция „Сова Харис“, която също ги 

е огласила, предавайки ги за публикуване. И предлагам и на нея да й 
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се  състави  акт  за  огласяване  на  данни.  Защото  публикуваните 

предварителни  резултати  пише,  че  са  на  социологическа  агенция 

„Сова Харис“. Считам, че и тази агенция е в нарушение на Изборния 

кодекс и на нея трябва да се установи нарушение, освен на сайта 

„Pik.bg“. Дори да нямаме жалба, имаме достатъчно данни и можем 

да се самосезираме. (Реплики, уточнения.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за 

внимание. Тъй като ние сме прозрачни и публични, нека разговорът 

ни  да  бъде  на  микрофон,  както  направи  господин  Ивков.  Той 

предложи да се установи нарушение и по отношение на  Агенция 

„Сова Харис“, която е изнесла резултати - предварителни данни. 

В момента ние направихме справка към настоящия момент по 

отношение  на  тази  публикация,  за  която  става  дума.  И  към 

настоящия момент в „Pik.bg“ не е публикувано, че това са данни на 

Агенция „Сова Харис“. В същото време обаче господин Томов казва, 

че има разпечатка с публикация, от която е видно, че това са данни 

на „Сова Харис“. 

Моля, кажете на микрофон. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Данните са на „Сова Харис“. Името на 

агенцията излизаше в началните часове. Имах разговор с директора 

на агенцията господин Васил Тончев, в който се позовах на чл. 205 и 

неговото  нарушаване  по  този  начин  и  от  страна  на  агенцията. 

Ефектът  от  този  разговор  не  би  трябвало  да  се  изрази  само  в 

премахването на името на агенцията, а и в премахването на самите 

данни  от  страницата  на  агенция  „Pik.bg“.  Така  че  категорично 

потвърждавам,  че  Агенция  „Pik.bg“  получава  данни  от  Агенция 

„Сова Харис“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Томов, разбирам, че вие сте го 

видели,  но  е  добре,  ако  имате  разпечатка,  да  я  видим  преди  да 

вземем нашето решение. Защото ние трябва да имаме доказателства 

към решението и към акта, който евентуално ще съставим. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля  ви  да 

предоставите на ЦИК тази разпечатка, която имате, с името на „Сова 

Харис“. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  С  оглед  оперативността  в  този  ден  аз 

мисля,  че  дори можем да  се  самосезираме и  да  проверим всички 

данни,  за  да  отговарят  абсолютно  решенията  ни  на  обективната 

истина. И можем в следващото заседание евентуално да установим 

нарушение, след като направим допълнителни справки с оглед това, 

което  предложих  преди  малко.  Не  е  необходимо  сега  да  бавим 

заседанието според мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Аз подкрепям господин Ивков. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: (Без микрофон.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, госпожа 

Матева, след това господин Ивков. (Реплики.)

Колеги, обсъждаме на микрофон. Моля извън микрофона да 

не говорим. Госпожа Матева има думата. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам в диспозитива на 

нашето решение преди установяване на нарушението да запишем, че 

указваме на Агенция „Pik.bg“… Добре, може и след, няма значение 

къде. 

Някъде  в  решението  да  запишем,  че  указваме  на  Агенция 

„Pik.bg“ незабавно да преустанови публикуването на тези данни. И 

това решение да бъде разписано незабавно и да бъде изпратено на 

агенцията по  електронната поща. 

Предлагам на колегите също така: аз започнах да проверявам 

останалите сайтове.  В „Блиц“ открих същото нещо.  Предлагам да 

проверим сами по интернет сайтовете дали има такива публикации, 

за да можем да установим нарушение и на други такива и да укажем 

същото нещо, тъй като ще предложа същото и за „Блиц“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Подкрепям това 

да бъде втори абзац от диспозитива. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Нека  кажа,  защото  трябва  да  го 

обсъдим  също на  това  заседание.  Колега,  Матева,  може ли  да  се 

чуем, защото е към вас. 

Група  колеги  се  събрахме  да  подготвим  предложение  за 

съобщение, което да излезе  на интернет страницата на ЦИК в този 

смисъл, в който вие предложихте да се допълни решението. Също 

така освен сигналите, които досега докладва колегата Бойкинова,  за 

другите агенции също са извадени вече хартиени копия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, нека да разделим на две. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  И  аз  бих  предложил,  колеги,  да 

приемем  това  съобщение  и  то  да  се  публикува  незабавно  на 

страницата ни, преди да обсъждаме конкретните казуси. (Реплики.) 

Именно, затова предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков, 

извинете, че дадох думата първо на господин Томов. Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен изцяло с предложението 

на колегата Матева,  въпреки казаното от колегата Томов,  в  което 

също  има  резон.  Защо?  –  Защото  ние  тук   сега  установяваме 

нарушение  с  решение  и  указваме  на  този  субект,  за  който  сме 

установили. Това има значение за по-нататъшното негово поведение. 

А съобщението, което вие предлагате,  също е много хубаво и не е 

лошо  като  превенция  да  го  пуснем.  Но  тук  говорим  за 

административно-наказателно производство. Ние указваме и ако не 

го  премахнат  и  публикуват  нови  данни  в  различните  периоди  на 

деня, това предполага нови решения за нови нарушения. Така че аз 

подкрепям предложението на Матева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  първо ще подложа на  гласуване така  предложения 

проект на решение, ведно с корекциите в мотивната част относно 
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входящия  номер  и  относно  процентите  и  числовите  данни,  и  с 

допълнение  в  диспозитива,  което  веднага  да  бъде  подписано  и 

изпратено до Агенция „Pik.bg“. 

Колеги, режим на гласуване на така предложения ни проект 

на решение, ведно с корекциите и допълнението в диспозитива. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4007-ПВР. 

Продължете, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: По телефон са ни сигнализирали за 

същото  нарушение  на  разпоредбата  на  чл.  205,  ал.  5,  а  именно 

публикуване  на  данните  от  гласуването  от  интернет  сайта 

„ОFFNews.bg“.  Там е  под заглавие  „Активността  на  записаните  в 

меломанските списъци“ и съответно трябва да се кликне на песента 

„Мила моя мамо“ – песен за летеца, където са изброени процентните 

отношения. 

Макар  и  с  не  конкретно  цитирани  имена  на  кандидатите, 

имаме практика на Централната избирателна комисия,  че всъщност 

под  различни  форми  се  публикуват  данни  от  гласуване  на 

избирателите,  което съставлява нарушение на разпоредбата  на чл. 

205, ал. 5, поради което ви предлагам също да установим нарушение, 

извършено  от  Агенция  „ОFFNews.bg“  затова,  че  е  огласила 

резултатите  от  допитванията  до  общественото  мнение  по  повод 

новия избор под формата на класация на меломанските списъци, и 

да оправомощим председателя на ЦИК да състави акт за установено 

нарушение.  И  също  така  да  укажем  незабавно  на  агенцията  да 

премахне от интернет страницата си публикуваната информация и 

да преустанови за в бъдеще публикуването на такива допитвания. 
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Като искам да уточня, че съгласно чл. 475 глобата, която е 

предвидена или имуществената санкция е в размер от 2000 лв. до 

5000 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  благодаря. 

Важно уточнение, което трябва да се чуе. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Така че аз моля всички доставчици 

на  медийни  услуги  да  преустановят  извършването  на  това 

нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  и  по 

отношение на „ОFFNews.bg“ госпожа Бойкинова предлага да вземем 

решение, с което също да установим нарушение на забраната по чл. 

205, ал. 5 от Изборния кодекс, да укажем на агенцията незабавно да 

преустанови  публикацията  на  тези  данни,  и  разбира  се,  да  бъда 

оправомощена да съставя акт за установяване на административно 

нарушение.

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4008-ПВР. 

Госпожо Бойкинова, нека да видим съобщението и след това 

ще продължим с другите решения, с които установяваме нарушение. 

Моля,  предложете  текста  на  съобщението.  Проектът  е  в 

папката  на  господин  Томов.  Госпожо  Бойкинова,  вие  ще  го 

представите. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, във връзка с многобройните 

сигнали, които получихме за нарушение на разпоредбата на чл. 205, 
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ал. 5, ви предлагам съобщение, с което да укажем на всички медии и 

информационни сайтове, които в нарушение на разпоредбата на чл. 

204, ал. 3 и чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, публикуват данни за 

гласуването  в  изборния  ден,  незабавно  да  преустановят 

публикуването им, да премахнат вече публикуваните данни. 

Централната  избирателна  комисия  също  така  съобщава  на 

всички граждани, че  публикуваните данни в ранните часове на деня 

нямат  официален  характер  и  че  ще  приложи  всички  свои 

правомощия, предвидени в Изборния кодекс, за да санкционира тези 

груби нарушения на правилата за предизборна агитация в изборния 

ден. 

По-скоро ви предлагам в последния абзац да уведомим, че 

съгласно  чл.  475  от  Изборния  кодекс  глобата  или  имуществената 

санкция, която е предвидена за нарушение на разпоредбата на чл. 

205, е в размер от 2000  лв. до 5000 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, започваме с корекции. Това е основният текст. 

Първи  беше  господин  Пенев,  след  това  господин  Баханов, 

господин Арнаудов, господин Ивков. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз предлагам в първия абзац да 

отпадне  позоваването  на  чл.  204,  ал.  3,  доколкото  забраната  се 

съдържа само в чл.  205,  ал.  5,   а  чл.  204,  ал.  3  предвижда,  че се 

огласяват след края на изборния ден, но там не се съдържа забрана. 

По отношение на последния абзац предлагам вместо текста 

„за  да  санкционира  тези  груби нарушения“:  „за  да  установи  тези 

груби нарушения на Изборния кодекс по предвидения за това ред“. 

Тоест,  да  отпадне  санкционирането,  защото  ние  не  налагаме 

санкция, а да бъде „да установи“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  „Централната 

избирателна  комисия  ще  упражни  своите  правомощия  по 

установяване  на  извършване  на  нарушение  на  чл.  205,  ал.  5  от 

Изборния  кодекс“  и  след  това  ще  допълним  с  предложеното  от 

госпожа Бойкинова. 
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Следващ заявил се беше господин Баханов – заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, тъй като колегата 

имаше предложение по първи и трети абзац, аз предлагам промяна 

във  втория.  Да  се  премахне  изразът  „в  ранните  часове  на  деня“. 

Тоест, това предполага, че в по-късните… Какво означава? Че имат 

официален характер ли? Просто изразът „в ранните часове на деня“ 

да се премахне от втория абзац. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Моето предложение е за първия абзац, 

където се казва: „публикуват данни под каквато и да било форма“, 

защото те сега ги кръщават: „меню за ресторант“, „трафик на коли“, 

песни и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  аз  бих 

допълнила предложението на господин Арнаудов, ако не възразява, 

„под каквато и да е  форма данни за резултатите  от  гласуването“. 

Защото  ако  публикуват  данни  за  гласуването  под  формата  на 

активност,  няма  проблем.  Затова  предложението  на  господин 

Арнаудов:  „с  данни  под  каквато  и  да  е  форма  за  резултатите  от 

гласуването“.

Господин Ивков беше преди вас, госпожо Иванова. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз нямам какво да кажа вече, защото щях 

да предложа точно това, което каза колегата Баханов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   И  госпожа 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз предлагам в първия абзац,  там където 

указваме на всички медии и информационни сайтове, да изпишем: 

„на всички доставчици на медийни услуги по смисъла на § 1, т. 16 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приемаме  ли 

това, колеги? - Колеги, мисля, че всички направени в залата до тук 

корекции, бяха приети. Може би да ги повторим. 
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„Централната  избирателна  комисия  указва  на  всички 

доставчици  на  медийни  услуги  по  смисъла  на  §  1,  т.  16  от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, които в нарушение 

на  чл.  205,  ал.  5  от  Изборния  кодекс  (чл.  24,  ал.  3  отпада), 

публикуват  данни  под  каквато  и  да  е  форма  за  резултатите  от 

гласуването.“ Това е по абзац първи, което аз записах. 

По  абзац  втори:  изразът  „в  ранните  часове  на  деня“  да 

отпадне. 

И по абзац трети вие записахте предложението на господин 

Пенев,  в  допълнение  с  глобата  –  съдържанието  на  чл.  475  от 

Изборния кодекс. 

Колеги, режим на гласуване на това съобщение. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги,  това  е  съобщение,  което  ще  се  качи  на  нашата 

интернет страница. Ще се изпрати ли и до доставчиците на медийни 

услуги? – Няма възражения. То ще се изпрати и до доставчиците на 

медийни услуги. 

Моля продължете с докладите си, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, третият сигнал е от интернет 

сайта „ГЛАСОВЕ“. Там също има публикувана информация относно 

резултатите  от  гласуването  и  тя  е  представена  под  формата  на 

представяне на основните кандидати за купата на Рали „Дондуков 

2“. И съответно за червения изтребител и за магистралния валяк. И 

не е в процентно отношение, а в километри в час – като състезание 

също са оповестени данните. Не ги цитирам. 
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Предлагам да установим нарушение, извършено от интернет 

сайта „ГЛАСОВЕ“ затова че е огласило резултатите от гласуването в 

изборния ден, да оправомощим председателя на ЦИК да състави акт 

за  установено  нарушение,  и  да  укажем  на  сайта  „ГЛАСОВЕ“ 

незабавно  да  премахне  публикуваните  данни  и  да  преустанови 

извършеното от него нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги?  –  Не 

виждам коментари. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 

няма.  

Колеги, това е Решение № 4009-ПВР. 

Имате ли още доклади, госпожо Бойкинова? – Не. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  при  извършената  от  мен 

проверка установих, че в сайта „Blitz.bg“ има също публикуване на 

данни под формата на ресторантско меню: „В ресторант „България“ 

става горещо. „Генералската пържола“ е предпочитана от еди-колко 

си  брой  посетители  на  ресторанта,  а  „гозбата  на  мама“  е  в 

съответния друг посочен брой“.

Така че ви предлагам също да вземем решение, с което да 

установим  нарушение на „Blitz.bg“ и да укажем преустановяване на 

публикуването  на  данните  и  да  съставим  акт  за  установяване  на 

нарушението по чл. 205, ал. 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 
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Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  18  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 

няма.  

Колеги, това е Решение № 4010-ПВР. 

Колеги,  други  доклади  по  жалби  и  сигнали?  –  Господин 

Пенев, след това госпожа Иванова и след това господин Баханов.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  разпределени  са  ми  два 

сигнала.  Единият  е  за  репортаж  по  Канал  1,  който  показва 

гласуването  на  министър-председателя,  като  според  подателя  на 

сигнала, той е извършил политическа агитация. А другият сигнал е 

за  предаването „Да гласуваш на инат“  по Нова телевизия,  където 

също се твърди, че е извършена политическа агитация от министър-

председателя след неговото гласуване. 

Тъй  като  няма  по-конкретни  данни  и  за  да  можем  да  се 

запознаем, аз предлагам да изискаме от Съвета за електронни медии 

всички  материали  от  всички  медии,  отразяващи  изявленията  на 

министър-председателя  след  упражняването  на  неговото  право  на 

глас, за да преценим дали е извършено нарушение на забраната за 

извършване на агитация в изборния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на господин Пенев. 

Моля за вашите коментари. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз се съгласявам, защото на мен ми е 

разпределен сигнал по Канал 3 и предаването се излъчва на фона на 

кандидати за  президент и вицепрезидент. Това е подаден сигнал в 

9,10 ч.  Затова най-добре е от СЕМ да си свършат работата,  която 

обещаха. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включително и 

за сигнала, който ви е разпределен на вас? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Вашият е същият 

предполагам? 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Моят  сигнал  е  същият,  обаче 

репортажът е даден по БТВ по време на предаването „Тази събота“ и 

аз се присъединявам към предложението на колегата Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да изискаме от СЕМ да ни предоставят 

информация за всички телевизии, каквото са излъчили, за да видим 

дали  има  предизборна  агитация.  Защото  материалът  ще  е 

сравнително еднакъв. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Това  е  след  като  Бойко  Борисов  е 

гласувал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  От  всички 

медии, които са в обхвата на мониторинга на Съвета за електронни 

медии. 

Колеги, други предложения? – Не виждам. 

Колеги, режим на гласуване на това предложение. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  2  (Емануил 

Христов, Йорданка Ганчева).  

Колеги,  с  това  приемам  сигналите  по  този  повод  към 

господин Пенев,  към госпожа Сидерова,  към господин Сюлейман, 

както и евентуални бъдещи, които ще постъпят, за представени на 

вниманието на Централната избирателна комисия, които ще бъдат 

разгледани към момента, в който ние получим материали от СЕМ. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз,  съобразявайки  протоколното 

решение  прието  току-що,  и  за  да  имаме  еднаква  практика, 
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предлагаме да изискаме и относно сигнала на колегата Бойкинова от 

9 ч. днес, за Нова телевизия – предаването не мога да възпроизведа. 

В  сутрешния  блок  имаше  сигнал  за  агитация  против  определена 

политическа партия или кандидатска листа. Мисля, че нещо такова 

беше. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, свързан 

доклад с този. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Моят доклад е свързан с това,  което 

вие  предлагате,  колега  Ганчева.  Постъпил  е  сигнал  от  Снежина 

Манолова, която е заявила, че в предаването „Събуди се“, което е 

сутрешното предаване по „Нова телевизия“, агитират срещу „ГЕРБ“. 

Затова  нека  да  изискаме  от  СЕМ  да  ни  представят  предаването 

„Събуди се“, за да можем да преценим има ли агитация. 

Между  другото  аз  се  опитах  да  се  свържа  на  посочен 

телефон, но за съжаление се оказа, че телефонът  не е верен, така че 

не можах да получа по-подробна информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Сидерова, по този повод. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  По  този  повод  съм  съгласна  да  се 

изиска също и „Да гласуваш на инат“…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Вече  го 

изискахме с предишното решение. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, с това приемам докладваните сигнали по отношение 

на  агитация  сутринта  срещу „ГЕРБ“ от  Нова  телевизия,  които  са 

постъпили и които тепърва биха постъпили, за докладвани на този 

етап  пред  Централната  избирателна  комисия,  като  тяхното 
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разглеждане  ще  продължи  към  момента,  в  който  ние  получим 

официална информация от Съвета за електронни медии. 

Продължете с вашите жалби и сигнали,  господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, един последен съвсем кратък 

доклад във връзка с препратена вчера жалба към РИК – 15, с искане 

да ни уведомят за тяхното решение по компетентност. Изпратено ни 

е Решение № 320-ПВР/НР от 12 ноември 2016 г. За сведение ви го 

докладвам. Вчера изпратихме по компетентност на РИК – Плевен, 

във връзка с едни сини балони. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик е госпожа Иванова – заповядайте. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

разпределен  ми  сигнал  от  Института  за  развитие  на  публичната 

среда, регистриран като наблюдател на изборите с наше решение. В 

сигнала ни уведомяват, че в секция № 27, с.  Тича, община Котел, 

област  Сливен,  се  разпластяват  предварително  бюлетините  от 

членовете на СИК. Прилагат снимков материал на тази практика в 

комисията и настояват това нарушение да бъде отстранено. 

Предлагам да уведомим съответната РИК – Сливен, да даде 

указания на СИК № 27, с. Тича, стриктно да спазва указанията на 

Централната  избирателна комисия и да  преустанови тази порочна 

практика. 

Докладвам  ви  още  една  жалба,  разпределена  ми,  срещу 

решение на РИК – Благоевград, за извършена замяна на 11 ноември 

2016  г.  на ръководни длъжности в две секции на територията на 

община „Банско“.  Към настоящия момент ви я докладвам само за 

запознаване. Свързала съм се с  районната избирателна комисия в 

Благоевград с молба да ни изпрати преписката, за да можем да се 

произнесем в съответния срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова. 
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По повод първото ви предложение, да, моля дайте указания и 

ги докладвайте впоследствие само за сведение. 

И  се  обръщам  към  всички  колеги:  ако  постъпят  подобни 

сигнали,  да  предприемаме  незабавно  действия,  свързвайки  се  със 

съответната  РИК,  която  да  се  свърже  със  съответната  СИК  за 

незабавно преустановяване на нарушението на Изборния кодекс, и 

след това в залата да се докладва за сведение. 

Имате ли още доклади, госпожо Иванова? – Не. 

Продължавам  със  следващ  докладчик.  Записала  съм  ви  по 

реда на постъпване. Следващ докладчик е господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, това вече се каза и от 

други  колеги,  но  явно  за  това  доста  сигнали  ще  получаваме  в 

днешния ден. 

Вх.  № 10-2  от  13.11.2016  г.  „Във  Варна,  в  Първа  езикова 

гимназия, в секции 117 и 118 вотът не е таен, тъй като при пускане в 

урната,  бюлетината се разтваря.“  Ще се свържа с председателя на 

РИК  просто  да  укаже  на  конкретните  секции  да  сгъват  по-

внимателно бюлетината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, колеги, това 

е за всички вас. 

Свързан доклад на господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Свързан  доклад.  Това  е  вх.  № 16-1  от 

господин Тасев, че е къса бюлетината. Аз предлагам с никого да не 

се свързваме, а да е сигурен господинът, че ние ще анализираме след 

изборите  тези  сигнали  и  ще  влезе  в  анализа  на  Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

възражения  по  това  предложение  относно  дължината  на 

бюлетината? – Не виждам. 

Следващ докладчик е госпожа Матева и след това госпожа 

Сидерова. 
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  сигнал, 

разпределен на колегата Томов. Той е получен от наш сътрудник и е 

заведен с вх. № Т-17-3 от 13 ноември 2016 г. В сигнала се казва, че в. 

„24  часа“  в  сайта  си  е  пуснал  анонс:  „Вижте  резултатите  на 

страницата  ни  във  фейсбук“,  а  при  отваряне  веднага  се  изписва 

агенция „Blitz.bg“ и също дава предварителни резултати. Както ви 

докладвах  преди  малко,  установихме  нарушение  на  Агенция 

„Blitz.bg“, така че този сигнал в момента е за сведение, тъй като и 

подателят не е оставил телефон за връзка. 

И добавям още един сигнал, който ми е разпределен, с вх. № 

С-23-2  от  13  ноември  2016  г.  Ще  ви  го  изчета,  тъй  като  в  него 

всъщност нищо не се иска. Господин Михаил Станчев е изпратил 

този сигнал на  електронната  ни поща през  айпада си.  И се  казва 

следното: 

„Ей,  ЦИК,  вие  сте  пълни  нещастници.  Вие  сте  една  от 

причините България да е на този хал.  Лъжци и манипулатори сте 

вие.  Нека  ви сполети не  повече  от  това,  което  сте  си заслужили. 

Жалко за честните и отговорни служители, които работят за вас, но 

все пак те винаги могат да напуснат“. 

За сведение предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 

Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладът ми е свързан с бюлетините, 

които  се  отварят,  но  ние  предприехме  действия  по  този  въпрос. 

Подаден сигнал от госпожа Антова, ж..к. „Люлин“, 118-то училище. 

Посочила е и номера на секцията. Относно бюлетините. 

И да продължим с още един сигнал, който е сериозен обаче. 

Не че другият е несериозен, но вече са предприети действия. 

В  127  училище,  секция  №  5,  гражданин  –  господин 

Габровски, дава сигнал, че при подаване на бюлетините е отрязано 

номерчето  в  долния десен  ъгъл  на  бюлетината,  и  твърдеше,  че  е 

имало  още  няколко  подготвени  бюлетини  с  отрязани  ъгълчета. 
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Смятам веднага да уведомим РИК № 24 да предприеме действия за 

проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да.  Колеги, 

възразяваме и срещу това.  Аз отново апелирам, ако имаме такива 

сигнали, веднага да се свързваме с районните избирателни комисии 

и след това да докладваме тук за сведение. 

Колеги,  имаме ли други  сигнали?  –  Заповядайте,  господин 

Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  сигнал  във  връзка  с  работата  в 

Плевенския район. Сигналът е от госпожа Рашкова, че в Плевен, в 

училище „Хр. Смирненски“ не разрешават на избирателите да сгъват 

бюлетините  на  четири.  Във  връзка  с  това  аз  съм  уведомил  вече 

районната  избирателна  комисия  да  извърши  проверка,  и  ако  е 

необходимо, да укаже на СИК по отношение на тяхната работа, че 

това  е  допустимо.  Начина,  който  сме  указали  в  решението,  е 

препоръчителен с цел запазване на тайната на вота. 

И също така ви докладвам с вх. № С-13-3 от 13.11.2016 г., 

10,17 ч. Сигнал от госпожа Диана Ботева, че в община Плевен на 

избирател е дадена бюлетина за гласуване, в която предварително е 

било маркирано със знак „Х“. Уведомил съм районната избирателна 

комисия и РИК е извършила проверка по случая. Установено е, че 

бюлетината е откъсната пред избирателя. Показано е, че е празна, че 

няма вписвания върху нея. А избирателят, след като е гласувал, като 

се е върнал, излязъл от тъмната стаичка, се е оплакал, че бюлетината 

е  била  маркирана.  Така  че  не  е  налице  установено  нарушение. 

Дадена на избирателя друга бюлетина, за да може да повтори своя 

вот. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

детайлния ви доклад, господин Цачев. 

Отново давам думата на госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, във връзка с много сигнали, 

че бюлетината, когато се сгъне само веднъж и се пусне в кутията, се 

вижда вотът, предлагам да излезем със съобщение и указание към 
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районните избирателни комисии, които да сведат към секционните 

избирателни комисии да указват на избирателите бюлетината да се 

сгъва още веднъж, т.е. два пъти – един път, втори път. (Реплики.)

Да,  но продължават такива сигнали. Съобщението може да 

бъде и към избирателите – те също да си я сгъват още веднъж. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: (Без микрофон.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението за съобщение на госпожа Бойкинова. Обмисляме в 

момента. Има ли и други изказвания? 

Колеги, нека го гласуваме. 

Режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – 1 (Таня Цанева).  

Предложението се приема. 

Колеги, има ли други доклади? – Не виждам. 

Колеги,  две  съобщения,  ако  обичате,  преди  да  закрия  тази 

част. 

Първо,  официално искам да  кажа,  че  на  това  заседание  на 

Централната  избирателна комисия имаше гости – наблюдатели от 

Централната  избирателна  комисия  на  Босна  и  Херцеговина.  И  ги 

приветствам с „Добре дошли!“

Второто  съобщение,  което  бих  искала  да  направя,  е,  че  в 

момента  се  получават  документи  от  гласуването  извън  страната. 

Дежурните по график моля да отидат при пункта за приемане. 

Колеги, с това закривам  тази част от заседанието. 

Припомням, че следващата е в 14 ч. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме  13  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

необходимия кворум. Продължаваме  днешното заседание. 

Заповядайте, господин Христов, да докладвате активността. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа,  в 

моята  папка  ще  видите  два  файла.  Единият  е  за  изборите  за 

президент и вицепрезидент, другият е за частичните избори за кмет в 

район „Младост“. Така че от резултатите можете да видите, че на 

втория  тур  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  към  13  ч. 

активността  е  малко  над  27  на  сто  –  27,02,  което  е  по-високо 

отколкото по същото време на първия тур, макар и с малко. 

Гласували са в случая грубо казано около 1 850 000, докато 

предния път  бяха  1  790 000.  Общо взето  тенденцията  се  запазва. 

Най-ниска  е  активността  отново  в  Кърджали,  а  най-висока  –  в 

Смолян. 

Това е по отношение на резултатите. Общо взето този ден е 

много  по-лесно  да  се  събират  резултатите,  което  означава,  че 

проблемът  с  гласуването  и  с  предаването  на  информацията  е 

значително улеснен в сравнение с първия тур. 

По  същия  начин  на  втората  таблица  можете  да  видите 

гласуването за кмет в община „Младост“, където вече резултатите са 

значително по-големи в сравнение с първия тур. Към 25 000 души, за 

разлика от първия тур, когато бяха 19 000 и нещо. 

Предлагам да гласуваме таблицата с активността за изборите 

за  президент  и  вицепрезидент  да  се  качи  на  страницата  на 

Централната  избирателна  комисия  и  на  съответните  сайтове  на 

районните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Колеги? - Режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  
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Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Приема се. 

Продължаваме с доклади по жалби и сигнали. 

Заповядайте, господин Пенев.  

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  постъпил  е  сигнал  от 

Любослава Русева, която твърди, че Агенция „Стандарт“ и по-точно 

„Стандартнюз.ком“  също  публикуват  резултати  от  допитване  със 

съответни данни към 11,30 ч. В случая става на въпрос за класация 

на филми. 

Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  установяваме 

нарушение на забраната по чл. 205, ал. 5, така както в предишната 

част от заседанието взехме за други информационни агенции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване предложения проект на решение. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4011-ПВР. 

Има  ли  друг  докладчик?  –  Господин  Ивков,  а  госпожа 

Грозева след това. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  в  13,20  ч.,  с  №  Т-402  от 

13.11.2016  г.,  от  Такохи  Дердерян  от  гр.  Пловдив,  дала  си  е 

телефона. „В гр. Пловдив в. „Марица“ във фейсбук страницата си 

публикува резултат“. 

За сведение ви го предлагам, доколкото касае фейсбук. 

Сигнал, постъпил в 12 ч. от Евгени Михайлов Любенов от гр. 

Лом, … Между първи и втори тур е подал заявление за гласуване по 
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настоящ  адрес,  но  в  СИК  му  отказват  да  гласува  и  го  няма  в 

избирателните списъци. 

Аз се обадих на господина. Оказа се, че това е било за първия 

тур. Така ми е подаден сигналът от сътрудник. Може и той да се е 

объркал  и  да  е  записал,  но  действителното  положение,  което  се 

установи, е че той всъщност тогава действително не е подавал по 

настоящ  адрес  и  не  е  допуснат.  А  сега  след  три  разговора  с 

председателката,  с  която  доста  спорихме  какво  да  направят  – 

госпожа  Габриела  Димитрова,  накрая  дадох  указанията  на 

Централната  избирателна  комисия  чрез  мен,  въпреки  че  тяхното 

мнение не е такова. 

И се оказа, че този път той изобщо не е ходил. Той каза, че 

има удостоверение за постоянен адрес в Лом. Тя ми каза обаче, че 

проверили чрез  ГД „ГРАО“ и той в  Костинброд също си  бил  по 

постоянния адрес. 

Аз  й  казах,  че  ако  се  появи,  въпреки  това  трябва  да  го 

допуснат да гласува и да го довпишат по реда на чл. 27, ал. 5 във 

връзка с ал. 3 от Изборния кодекс… (Реплики.)

Сега слушайте и ще чуете на какво основание. После ще ми 

кажете вие какво мислите. 

На  основание  чл.  27,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  27,  ал.  3  от 

Изборния кодекс – без да се иска удостоверение по чл. 263, ал. 1 от 

Изборния кодекс,  с което тя накрая се съгласи,  но само ако имал 

такова удостоверение. 

Действието  се  развива  в  Първо  основно  училище  „Никола 

Първанов“  бивше,  община  Лом.  И не  е  настоящ адрес,  както  е  в 

сигнала,  а  постоянен.  Давал  съм  указание  на  Петков  от  РИК  – 

Монтана.  Два  пъти  ми  се  обади  председателката  да  ми  каже,  че 

прекрасно  са  си  свършили  работата  и  правилно  –  няма  да  го 

допуснат.  Те  ще  вземат  решение  на  РИК.  И  аз  казах,  че  моите 

указания са, че той следва да бъде допуснат по постоянния си адрес, 

ако  има  удостоверение  за  постоянен  адрес  и  установи  това  пред 
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комисията.  Трябва  да  бъде  довписан  от  секционната  комисия  на 

основание чл. 27, ал. 5 във връзка с ал. 3 от Изборния кодекс. 

Това  са  указанията,  които  дадох  на  комисията.  Те  не  са 

съгласни с мен и в крайна сметка ще направят или както им казах, 

или както решат на  свое заседание, ако изобщо отиде този човек пак 

да гласува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Не чух от доклада къде е личната карта 

на лицето. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Личната карта му е по стария, защото не 

му е издадено, но има талон, че е подал. Той си е подал заявление и 

има  удостоверение  от  7  ноември –  деня  след  първия  тур,  за  нов 

постоянен адрес. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Тогава  би  трябвало  да  фигурира  в 

списъка по стария си постоянен адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Избирателят  може  да  отиде  в 

районното  управление  и  да  си  вземе  удостоверение  по  чл.  263  с 

новия адрес. Това е редът. В удостоверението по чл. 263 ще го има 

новият  адрес  и  ще  има  и  снимка.  (Реплики,  уточнения  без  

микрофон.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете, 

господин Ивков. Уточнихме указанията по този казус. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам ви сигнал от избирател Петър 

Гагов чрез Института за развитие на публичната среда, с вх. № С-30-

3 от 13.11.2016  г. Бил агитиран, не казва точно в коя секция в Шесто 

училище.  Грубо  отношение,  наричали  са  го  „смотаняк“,  прави 

скандал без проблеми – и то от председателя на комисията. Дали е 

така, ние не знаем. Не знаем и точно в коя секция. 

Проведох разговор с Петко Кръстев от РИК № 24 и му дадох 

указание да прозвъни и четирите секционни избирателни комисии, 
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да говори с председателите и да им каже да се държат спокойно и да 

се въздържат от каквито и да е политически разговори в този ден. 

Коментар по това? – Няма. 

Колеги,  моля ви да влезете във вътрешната мрежа в моята 

папка от днес,  и да видите проект за решение за установяване на 

нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, за 

извършено нарушение на интернет страницата на „epicenter.bg“. Там 

е  описано и в  какво се  изразява,  а  именно на интернет сайта,  на 

самата страница са описани – своевременно съм го свалил, имам го 

на снимков материал – огласени са междинни резултати по следния 

начин:  Средната  скорост на  Рали „Дондуков“ е  еди-колко си към 

еди-колко си, и магистралният валяк – еди-колко си към еди-колко 

си часа… 

Това  е  във  връзка  с  протичащия  изборен  процес  и  с 

междинните  резултати.  Свалено  е  копие  своевременно  и  виждате 

проекта за решение, който моля да подложим на гласуване, ако няма 

други предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имаме ли коментари?

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Само да кажа, че това е сигнал с вх. № Т-

27-3 от  13.11.2016 г.  Докато го четете,  ви докладвам,  че там има 

сигнал от Любослава Русева, както за сайтовете „epicenter.bg“, също 

така и за  „Клуб Z“ – също така и те пускат класации.  Първият е 

публикувал, казва тя, заглавие: „Към 9 ч. магистралният валяк…“ Аз 

ви го прочетох. Да, отговаря на истината, проверил съм, установил 

съм. 

Втория сигнал за „Клуб Z“ за момента ви го представям за 

сведение  в  зависимост  от  това  кое  схващане  ще  надделее  в 

Централната  избирателна комисия.  Непосредствено  преди доклада 

ми  направих  отново  проверка.  Там  действително  се  говори  за 

състезание между две зебри, обаче никъде не се дава какъвто и да е 

резултат, освен данните на „централната състезателна агенция“, че 

към 10 ч. 10,59 са били зрителите на хиподрума. Но има насочване и 
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казва: „Резултатите вижте тук от състезанието между двете зебри…“ 

И като влезеш, трябва да имаш достъп до фейсбук. Аз специално 

нямам,  тъй  като  нямам  личен  фейсбук,  а  там  трябва  да  се 

регистрираш  с  парола.  При  влизането  излиза  празна  страница  и 

после сътрудниците ми казаха,  че  има резултати,  но във фейсбук 

страницата. 

За момента не съм готов с проект за  решение и не считам 

формално, че трябва да има такова, макар че те насочват към място, 

където може отново да се направи връзката. Няма го обаче, както в 

първия случай, на самата страница на интернет сайта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Нека един по един да разглеждаме случаите. 

Вие  сте  предложил  проект  на  решение  за  установяване  на 

нарушение на разпоредбата на чл.  205,  ал.  5 от  „epicenter.bg“. Да, 

благодаря  ви,  че  докладвахте  цялото.  Започваме  с  „epicenter.bg“. 

(Реплики.)

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Добра,  постъпи  предложение  след 

установяването на нарушението, да добавим абзаца, че се указва да 

преустановят тази си дейност. Ще го добавя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Незабавно  да 

преустановят публикуването на тези данни. 

Колеги, други? - Режим на гласуване….

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Само за пълнота, тъй като в проекта 

не  е  изписано,  че  всъщност  те  се  огласяват  под  формата  на 

състезание  –  Рали  „Дондуков“.  Тук  пише  за  проценти,  но 

огласяването е под каквато и да е форма и да се има предвид, че под 

тази форма. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  можем 

ли вече да преминем към гласуване по отношение на установяване 

на нарушението на чл. 205 от „epicenter.bg“? 

Режим на гласуване. Моля да гласуваме. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16….
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За колегата Томов системата дава, че не е в залата, затова ще 

помоля за прегласуване. 

Колеги, прегласуваме, тъй като не е отчетен един глас. 

Колеги, режим на гласуване. Моля всички да гласуват. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4012-ПВР. 

Сега преминаваме нататък. Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: По втората част от сигнала ви предлагам 

същото решение, като само сменим наименованието на дружеството 

–  издател  на  сайта  нарушител,  и  уточним  другата  фактическа 

обстановка,  а  именно,  че е  оповестено допитване под формата на 

резултати от състезание със зебри. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  предлагате 

отново да установим нарушение на забраната на чл. 205 от Изборния 

кодекс, да укажем преустановяване. 

Колеги, гласуваме това предложение. Режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Това е Решение № 4013-ПВР. 

Имате ли още доклади? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Към момента не, госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик по жалби и сигнали е госпожа Грозева. 
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  № Т-39-1  от 

днешна дата е пристигнал сигнал по телефона от Виолета Томова. В 

обедната емисия на Програма „Хоризонт“ водещият Веселин Паунов 

съобщава от Лондон, че за един от кандидатите са гласували 2000 

души, като цитира името на кандидата. 

Смятам да ви го докладвам за сведение, тъй като няма как да 

се установи, че са гласували 2000 души. Не се сочат проценти…

ОБАЖДАТ СЕ: Той броил ли ги е? 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Нямам  никаква  представа.  Поради 

което ви го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Още един сигнал по телефона, ако ми 

позволите. На служебния ми телефон се обади една госпожа, която е 

гласувала  в  секция  № 89  на  25-то  училище,  което  се  намира  на 

„Лагера“, в район „Красно село“. Тя ме уведоми, че чак след като си 

е  пуснала  бюлетината,  е  разбрала,  че  бюлетината,   която  са  й 

предоставили, е била задраскана и в двете квадратчета, т.е. за двете 

листи. Усетила е, че е имало отметки и на двете места. 

Независимо от това, господа, аз се свързах с председателя на 

РИК № 23, посочих номера на секцията и училището и помолих да 

се извърши проверка на този сигнал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам сигнали, които са приети 

по телефона от нашите сътрудници: за отваряне на бюлетината, за 

това, че предварително са били откъснати бюлетините в секция № 34 

–  район  „Триадица“,  за  отваряне  на  бюлетината  в  37-о  училище. 

Предприела  съм  съответните  мерки.  Сигналите  са  предадени  на 

съответните районни комисии и от тях са предприети действията. 

Разпределен ми е сигнал, получен по телефона, че в гр. Банкя, 

в  секция  № 1  номерата  на  бюлетините  в  долния  край,  когато  се 

откъсват,  не  ги  поставят  в  непрозрачната  кутия,  а  ги  събират 
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отделно. Къде отделно, не знам, затова ще го препратим на РИК № 

25 за проверка, тъй като сигналът е сериозен. 

Имам едно по-скоро питане от гражданин, гласувал в секция 

№  3  в  София.  Това  е  в  РИК  № 24  –  там,  където  има  машинно 

гласуване. Не му се отпечатала разписката, зачита ли се гласът? – 

Няма  как  да  му  отговорим.  На  този  сигнал,  за  съжаление,  не  е 

възможен отговор. Това може да се разбере по-късно, ама дали ще се 

разбере…

Аз предлагам питането да остане за  сведение и да изпратя 

сигнала в РИК № 25 за проверка. 

И отделно от това току-що ми се обадиха отново, за пореден 

път, че по Българското национално радио, Програма „Хоризонт“ в 

11,12  ч.  в  новините  е  преповторено  изказване  на  Бойко  Борисов, 

Цецка Цачева и Плевнелиев, в които е имало пряка агитация да се 

гласува  за  госпожа  Цецка  Цачева,  включително  в  11  ч.  е  имало 

запитване  към  гражданин,  който  е  казал,  че  гласува  за  нея  и 

призовава всички да гласуват за нея. Ще оформя писмено сигнала, 

който ми беше подаден повторно. 

И освен това сигнал, който беше подаден по телефона, че в 

12-о училище, секция № 41, председателят е водел агитация пред 

гражданите, като е заявявал: „Ще видите сега като дойдат турците да 

ни  управляват…“  Също  ще  го  подам  в  сигналите  и  за  проверка 

едновременно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  благодаря. 

Това бяха вашите сигнали. 

Други  сигнали?  –  Вие  имате  още  сигнали,  заповядайте, 

господин Сюлейман. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна комисия по електронната поща на ЦИК с вх. № Ж-36-2 

от  13  ноември  2016  г.,  препратена  от  РИК  №  29  –  Хасково,  са 

постъпили  две  жалби.  Съответно  от  Веселин  Христов  Караджов, 

който  е  заместник-председател  в  секция  №  17  от  квотата  на 

политическа партия „Атака“, и жалба от Росица Тодорова Чолакова 
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– тя е председател пак от квотата на ПП „Атака“ в секция № 15 в 

Димитровград. 

Жалбите  са  срещу решение № 296-ПВР/НР от  12  ноември 

2016  г.  на  РИК  –  Хасково,  с  което  решение  РИК  –  Хасково,  е 

подменила всички членове в съставите на СИК в Димитровград, от 

квотата на ПП „Атака“. 

И в двете жалби се твърди, че и двамата са били вчера при 

приемането на изборните книжа и материали, като в днешния ден са 

разбрали за това решение. Все още към настоящия момент не са се 

появили новоназначените с оспореното решение № 296. Забележете! 

– председател и заместник-председател. (Реплики.)

Аз  ви  казвам към момента,  в  който  съм проверил  –  че  не 

работят. Към настоящия момент вече може и да работят. Евентуално 

ако това все пак ще е някакво основание за промяна в решението, 

което съм подготвил, това е друга тема. 

И във  връзка  с  това  аз  съм подготвил  проект  на  решение, 

което  е  в  моята  папка  в  днешното  заседание,  и  съм  описал  в 

мотивната част онова,  което ми е известно и съм проверил преди 

около час време, откакто е постъпила жалбата. Ако към настоящия 

момент има ново развитие с оглед появата на новоназначените, това 

все пак не променя моята позиция. (Реплики.)

Продължават да работят абсолютно – продължават. И в двете 

секции продължават. Като освободени продължават, при положение 

че не са се появили и новоназначените. 

И  във  връзка  съм  подготвил  проект  на  решение,  с  което 

предлагам да отменим оспореното решение на РИК – Хасково,  в 

частта, в която са освободени съответно: Росица Тодорова Чолакова 

като председател на СИК № 15, и Веселин Христов Караджов като 

заместник-председател в СИК № 17  в Димитровград. И да върнем 

преписката на РИК – Хасково, за ново произнасяне с оглед мотивите 

на  настоящото  решение,  като  нашето  решение  подлежи  на 

обжалване пред ВАС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Само  да  уточня,  че  проведох 

разговор с председателя на РИК – Хасково. Всъщност само в СИК № 

17 работи първоначалният  член на СИК, а  новоназначеният не е 

дошъл.  Но  в  другата  секционна  избирателна  комисия  всъщност 

замяната  се  е  осъществила.  Жалбоподателката  си е  тръгнала и на 

нейно място в момента вече е новият член. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Независимо дали се е появила. Това е 

добре с оглед пълнота на доклада, но това не променя моята позиция 

като докладчик, тъй като в секция № 15 е заменен председателят на 

секционната избирателна комисия, който – поне така е посочено в 

нейната жалба, е присъствал във вчерашния ден, когато са приемани 

изборните книжа и материали.  Сутринта тя е  била там,  когато са 

попълнени всички протоколи във връзка с печата и с всички онези 

действия,  които са извършени в началото на изборния ден. И във 

връзка и с  приключването на изборния ден е редно да бъде тя, ако 

други обстоятелства не налагат нейната смяна. Още повече, че няма 

съгласие  и на  двата,  които са  заменени,  в  което ние всички като 

Централна избирателна комисия сме се обединили – че трябва да се 

съобразяваме  и  с  волята  на  съответните  членове  на  секционните 

комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  ще  бъда  съвсем  кратка. 

Подкрепям изцяло предложението на докладчика. Спомняте си, че в 

предходни  избори  имахме  такива  решения  и  Върховният 

административен  съд  ги  потвърди,  така  че  ви  предлагам  да 

гласуваме решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други коментари? – Не виждам. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
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Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова,  Севинч Солакова,  Таня Цанева),  против – 1 (Йорданка 

Ганчева).  

Колеги, това е Решение № 4014-ПВР/НР. 

Колеги,  има  ли  други  жалби  и  сигнали?  –  Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  докладвам ви сигнал, получен 

по телефона и приет от наш сътрудник. Става въпрос за с. Гривица в 

община Плевен. Аз се свързах с подателя на сигнала и по телефона. 

Той потвърди, че 19 пъти е спиран токът през деня и твърдението му 

е, ч това се прави с цел да се ограничи достъпът до информация и че 

токът се спира от застъпник на определена партия – и е заплашвал с 

това обстоятелство предварително. 

Опитах се докато течеше заседанието да се свържа с кмета на 

с. Гривица, но телефонът, който е обявен на страницата на община 

Плевен,  не  отговаря.  Ще  се  свържа  с  районната  избирателна 

комисия,  за  да  бъдат  установени  фактите   и  ще  ви  докладвам  в 

следващото заседание. 

Колеги, други доклади по тази точка? – Не виждам. 

Заповядайте, за организацията на изборите извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, към настоящия момент са 

пристигнали  общо  шест  протокола  от  секционни  избирателни 

комисии  извън  страната:  четири  от  Австралия,  един  от  Нова 

Зеландия, а един преди малко пристигна от Корея. Това е във връзка 

с обработката на протоколите от секциите извън страната. 

Докладвам ви за сведение вх. № ПВР-04-01-348 от 13.11.2016 

г. От Министерството на външните работи ни препращат грама от 

Генералното консулство в Одрин, като ни информират, че във връзка 

с  повишената  избирателна  активност  в  СИК  –  Чорлу,  област 

Текирда, Чорлу – 1, и възможността в края на изборния ден да има 

недостиг  на  бюлетини  за  произвеждане  на  избора.  Съгласно 
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установената  практика  от  първия  тур,  се  извършва  приемане  и 

предаване  на  1000  бюлетини  от  СИК  №  231  –  Одрин,  със 

съответните номера. 

Колеги, за сведение. 

И ви  докладвам няколко писма,  получени по  електронната 

поща – по-скоро кореспонденция чрез имейла, с вх. № ПВР-04-01-

349 и ПВР-04-01-350, като тук става въпрос отново да прехвърляне 

на бюлетини от една СИК към друга  за секция Авджълар в Турция. 

Това виждам,  че един път е  заведено чрез  деловодството,  а  аз  го 

имам също и чрез Временния комуникационен пункт. 

Питат  как  в  края  на  деня,  ако  евентуално  не  пристигнат 

бюлетините? – Генералното консулство в Истанбул е взело решение 

да им докара допълнителен брой бюлетини. 

„С какъв протокол следва да ги приемем?“ – На въпроса им е 

отговорено  от  Министерството  на  външните  работи,  от  Дежурен 

щаб, че прехвърлянето на бюлетините от една секция към друга се 

оформя с приемо-предавателен протокол в два оригинала, в които 

надлежно се описват номерата, които се прехвърлят. Всеки от двете 

секционни комисии следва да  приложи протокола към останалите 

документи  при  приключването  на  изборния  ден.  Протоколът  се 

подписва от всички членове на СИК. 

Докладвам ви го за сведение. 

Пристигнали  са  документите  въз  основа  на  забележка  от 

дежурните колеги през нощта за секцията в Атланта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Други? – Господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Получих  по  телефона  информация 

докато обядвах, от председателя на РИК – Разград, че в община Цар 

Калоян  има  проблем  с  електрозахранването.  Тъй  като  има  много 

силен  вятър,  дори  в  момента  чета  местния  вестник,  в  Силистра. 

Четири села са без ток поради ураганния вятър в три от общините. 

Специално  в  Цар  Калоян  обаче  има  и  машинно  гласуване.  Там 

представителят  на  „Сиела  Норма“  е  поставил  въпроса  да  иска 
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разрешение да бъдат спрени машините,  тъй като захранването им 

осигурява ток до един час и се опасява, че ще се изразходва и няма 

да може да изкарат протокола. 

Помолих  председателя  –  беше  13  ч.,  да  изпрати  имейл 

спешно до Централната избирателна комисия, като му казах, че в 14 

ч.  имаме заседание.  До  този момент  обаче,  излязох  и проверих в 

канцеларията,  не  е  получено.  Дали  сега  се  е  оправил  евентуално 

токът,  въпреки  че  аз  му  дадох  указание  да  се  обърнат  към 

Пожарната, за да осигурят специално за Цар Калоян генератори там, 

където има машинно гласуване. Вече е 14,45 ч. Вероятно е решен 

въпросът, но тогава беше много сложен. 

Току-що чета, че в Силистра четири села са останали без ток. 

Няма машинно гласуване там, явно ще продължат, но в цяла Северна 

България има много силен вятър – над 100 км в час. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Това  е  така,  господин  Христов.  Точно 

така  е.  Проблемите  там  с  тока  и  вятъра  са  налице,  но  преди  15 

минути говорих с председателя на РИК и той каза, че проблемите са 

отстранени, токозахранването е налице. 

Междувременно  държим  връзка  с  изпълнителите  по 

машините. Тези проблеми се фиксират и се отстраняват за момента. 

Като обръщам внимание, че техниците са получили указания – това 

го уточнихме, да оставят винаги достатъчно енергия в юесбитата, за 

да  могат  да  приключат  изборния  ден  нормално.  Така  че  и  този 

процес  се  следи.  Към  момента  поне  за  Хлебарово  –  Цар  Калоян 

(старото  му  име  беше  така),  проблем  поне  според  думите  на 

председателя няма засега. Просто е решен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  имаме ли други доклади?  –  Продължете,  господин 

Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз не знам дали да го докладвам сега, но 

във всеки случай във вътрешната мрежа има едно писмо от „Сиела 

Норма“ – в моята папка във вътрешната мрежа. То е в отговор на 

наше писмо от вчера по отношение на флаш-картите и респективно 

пренос на информация от флаш-карта към друг технически носител. 

Просто като втора линия на автентична информация. 

Уважаеми колеги, не знам – ако искате, го вижте; ако искате, 

да го докладвам малко по-късно. Но мога и сега да започна да говоря 

за това. Добре, както и да е. По същество. 

След  нашето  писмо  вчера  нашите  изпълнители  относно 

машинното гласуване искат  преразглеждане  на  нашето решение в 

няколко пункта: 

Първи пункт. Отново предлагат да е утре и в складовете да се 

проверят съответните куфари, цялости и пр., така както го правихме 

предния път. Отново предлагат да е на 14.11.2016 г. от 8,30 ч. 

На второ място заявяват, че не могат да ни предоставят флаш-

картите с абзац, но към този абзац дават две предложения. Първото 

предложение тези флаш-карти евентуално – странно – да отидат на 

съхранение  към  „Информационно  обслужване“  АД  на  отговорно 

пазене. И така до съответния срок – 28.11.2016 г., който общо взето е 

срокът  за  приключване  на  обжалването.  Но  си  ги  искат 

задължително в този срок 28-ми, като слагат и една нова дума: само 

по  изрично  разпореждане  на  компетентния  съд.  Тоест, 

Конституционният  съд  трябва  да  разпореди  по  отношение  на 

флашките и то до 28-ми. Странно, но както и да е. (Реплики.)

На трето място предлагат да закупим тези флаш-карти – 500 

броя, на цена 29 000 лв. без ДДС. 

Това са техните предложения. Аз не знам. Това е същината на 

този текст. Аз съм го извлякъл от там. 

Мисля,  че  е  абсурдно  да  отиват  във  всеки  случай  в 

„Информационно обслужване“ АД.  Това е  просто абсурдно.  Няма 

как да стане това.  Второ, ако минем на вариант купуване на тези 

флашки,  в  такъв  случай  се  твърди,  че  няма  нужда  от  второ 
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презаписване,  защото  цялата  информация  била  в  тях.  Горе-долу 

това. 

Уважаеми колеги,  предоставям го  просто така.  Анализирах 

текста, който е пред вас. Не знам дали сега да взимаме решение или 

малко по-късно, след две часа – нямам идея. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Аз  само  искам  да  попитам  каква  е 

цената на флашките. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В текста го пише. В текста е записано на 

последния  ред.  Твърди  се,  че  е  58  лв.  без  ДДС.  Това  е  тяхното 

предложение  за  закупуване.  Това е  предложение  все  пак,  оферта. 

Автентичната стойност да ви кажа честно, не я знам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  предлагам,  ако  някой  има 

техническа  грамотност или знае  как,  да  проверим дали все  пак  е 

такава цената. Но така или иначе ние сме изправени в момента пред 

общо  взето  свършен  факт  и  е  по-добре  да  закупим  тези  флаш-

памети. Но смятам, че впоследствие, при анализа, който следва да 

извършим, трябва внимателно да преценим при последващи избори 

и при обявяване на обществена поръчка за машинно гласуване какво 

да  се  включи  в  изискванията.  Включително  аз  лично,  ако  съм  в 

Централната избирателна комисия и участвам в това, ще имам едно 

на ум за тази фирма, която участва и която в момента, при толкова 

висока наемна цена – и я получи, тъй като беше единствената фирма, 

която участваше и нямаше на практика състезание, се пазари за тези 

пари. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Аз изцяло подкрепям вашето изказване, госпожо  Матева. 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, на нас тези флаш-памети не 

ни  трябват.  Да  дадем  така  30  000  лв.  просто  за  да  имаме  нещо, 
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защото тука комисията – професорите и доцентите, които взехме да 

направят одита,  казаха,  че би било добре за сигурността и т.н.  да 

дадем още 30 000 лв. за нещо, което няма да ни трябва… Нито е 

основно средство,  нито ще можем да го ползваме за  нещо друго. 

Това е просто излишна пара  и аз смятам, че не е редно. 

След  като  на  първия  тур  не  ги  купихме,  аз  мисля,  че  на 

втория тур още по-малко трябва да купим тези флаш-карти. Те са 

под формата на памет, но не чип като другите. Чисто и просто по 

същия начин да бъдат презаписани. 

Затова смятам, че много по-евтино ще ни излезе наистина да 

ги  презапишем,  но  във  всеки  случай  не  утре,  в  понеделник,  а 

примерно  да  бъде  във  вторник.  Те  не  могат  да  ни  оказват  рекет 

точно в колко часа утре да отидем. Така че ние ще кажем кога ще 

отидем и те са длъжни  дотогава да ги съхраняват и да ни осигурят 

презаписа.  Но  да  харчим  излишни  пари,  защото  това  са 

изключително излишни пари за нещо абсолютно ненужно нито на 

Централната избирателна комисия, нито ще бъде необходимо, нито 

ще се използва после допълнително, не е необходимо да се харчат - 

освен тази близо 1 млн. лв. да дадем още 30 000 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Моята  реплика  е  свързана  с  това,  че 

доколкото разбирам, става въпрос за флаш-картите,  а не са флаш-

паметите, които се предават от секционната избирателна комисия на 

районната, а са флаш-картите, които са вътре и които са носители на 

информацията. И не знам по какъв начин ние сме гарантирани, че 

при  свалянето  на  тази  информация  –  това  на  което  присъстваха 

колегите Ивков и Бойкинова и ако имат информация, ще моля да я 

споделят – ние сме гарантирани, че след като бъде свалена, тя бива 

изтрита от тези карти.

И  аз  пак  ще  кажа,  че  смятам,  че  е  необходимо  да  бъдат 

запазени тези карти, включително с оглед оспорване на резултата, но 
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просто  трябва  да  се  помисли  при  следващи  избори  какво  да  се 

включи като изисквания към участниците в машинното гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Преди  да  дам 

думата  на  колегите,  само да  кажа.  Добре,  че  направихме и  одит, 

защото тези въпроси изникнаха на базата на одита и ние, разбира се, 

знаем оттук-насетне как да напишем по-прецизна документация за 

обществената поръчка. 

Наистина аз бих искала да попитам – присъединявам се към 

този въпрос: В процеса на прехвърляне на информация от компакт 

флаш-паметите  върху  записващото  устройство,  изтриват  ли  се 

картите? Може ли да се установи това? 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Там  беше  и  колегата  Бойкинова,  и 

колегата  юрисконсулт  Желязков.  Аз  проведох  в  началото  два 

независими разговора. Единия с представителя на „Сиела“, който ми 

обясни  цялата  процедура,  но  не  му  помня името.  Всичко  беше  в 

процеса на подготовката. И той, и другият – холандски гражданин, 

който не знаеше български език, независимо от него ми отговори по 

същия  начин  на  въпроса.  Защото  това  там  го  правеше  лице  – 

холандски  гражданин,  който  не  знаеше  български  език,  беше 

изпратен и той се занимава изцяло с това нещо. 

Каква е процедурата? – Когато махнат картите, те идват при 

него и той ги вкарва. Показа ни процеса как се трие и как виждаме 

накрая как прехвърля информацията на записващото… Не, после се 

прехвърля на записващото. Той първо я прехвърляше на десктопа на 

лаптопа си, а накрая след целия процес се архивира и се прехвърля 

на записващото устройство, което ни забави между другото с още 

около час и половина. 

А след това на друго устройство, до него седеше човек. Там 

се  включваха  множество  носители  в  друго  устройство,  където  се 

изтриваше едновременно  информацията и се подготвяше софтуерът 

за следващия тур. 

Сега  дали  сме  100  %  сигурни?  –  Не  сме.  Защото  моята 

техническа  грамотност  не  позволява  от  тоя  мой  емпиричен  опит 
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наблюдение  и  двете  лица,  независимо  едно  от  друго,  какво  ми 

обясниха.  Но  в  крайна  сметка  те  ни  показват  накрая  и  има 

възможност да се види, че е празно. 

Сега  колегата  Бойкинова,  ако  иска  да  добави.  Аз  живо  се 

интересувах. Това беше в началото на организацията на процеса и по 

три пъти ги питах. И ни демонстрираха. Но все пак моята техническа 

грамотност и на колегите е доста по-малка от тази на хората, които 

се занимават с това и не бих казал, че 100 % сме сигурни. Не виждах 

и как да станем 100 % сигурни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Тези флаш-карти са си флаш-памет, 

само че върху карта. Тази карта е абсолютно същата, каквато е на 

дигиталните  фотоапарати.  Там  като  направиш  снимки,  като  се 

запълни, не е никакъв проблем да си пренесеш снимките някъде, да 

си изтриеш картата и да я ползваш отново. Самото изтриване е в 

рамките на не повече от 10 секунди. 

Друг е въпросът дали някой ще види дали изтрива. Но не е 

проблем изтриването – става за секунди. Записването става много 

по-бавно, но триенето става бързо и казвам на какъв принцип. Почти 

всички  имате  дигитални  фотоапарати.  Знаете,  че  има  една  малка 

карта, която се слага. То си е флаш-памет, само че под формата на 

карта,  а  не  под  формата  на  чип,  както  е  във  флашките,  за  които 

казваме. Това си е същата памет със същите… (Реплики от господин 

Ивайло Ивков.)

Обратно  трябва  да  бъде.  Най-напред   че  въвеждат…  А, 

изтриване  и  въвеждане  на  новата  информация.  Да,  след  като 

изтриеш, можеш да пишеш върху нея всичко. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, получихме достатъчно информация. Ако искате,  да 

вземем  решението  на  следващото  заседание,  за  да  можем  да 

обмислим. 

Имате доклад? – Заповядайте. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Един сигнал набързо ще ви докладвам, 

защото сега го получих. 

Това е  сигнал с  вх.  № С-42-3 от  13.11.2016 г.,  подаден от 

Диана Ботева, която е упълномощен представител на Инициативния 

комитет  за  издигане  на  Румен  Радев  и  Илияна  Йотова,  относно 

нарушение в с. Реселец, община Червен бряг, област Плевен. И тя ни 

казва следното: „В СИК – и дава номера на СИК-а – в с. Реселец, 

член на комисията е Атанас Цветанов Атанасов, който в момента е 

действащ  общински  съветник.  Считаме,  че  това  е  нарушение  на 

разпоредбите  на  Изборния  кодекс.  Моля  за  вашето  за  вашето 

компетентно  съдействие  да  спазваме  регламентираните  норми  в 

Изборния кодекс.“ 

Сигналът е адресиран до нас, но е изпратено копие и до РИК 

– Плевен.  Аз мисля да се свържа с тях и да им дам указания да 

извършат проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И да ни уведомят за резултатите от действията си. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  разпределен  ми  е  сигнал, 

постъпил  по  телефона  от  Маргарита  Панова.  В  този  сигнал  се 

твърди, че по радио „Хоризонт“ на всеки кръгъл час при съобщаване 

на  новините,  пускат  изказвания  на  господин  Борисов,  господин 

Плевнелиев и други с агитация за гласуване за определен кандидат и 

със заплахи за проблеми в страната, ако не спечели госпожа Цачева. 

Предлагам ви, както постъпихме и при предишни сигнали, да 

поискаме  от  СЕМ,  но  и  от  БНР  –  Програма  „Хоризонт“,  да  ни 

изпратят на технически носител аудиоматериал с новините, които са 

излъчени по програма „Хоризонт“, за да проверим дали сигналът е 

основателен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Да,  ние  взехме 

точно  това  протоколно  решение,  господин  Пенев,  както  за 

докладваните  към  първата  част  сигнали,  така  и  за   всички  нови, 

които ще постъпват, да изискаме тези материали. Затова няма да го 

48



подложа  на  гласуване.  Благодаря  за  доклада  –  изпращаме  такова 

писмо. 

И госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  обади ми се председателят 

на РИК – Хасково. Имат следния случай: В секционна избирателна 

комисия идва избирател, който е допуснат да гласува, но се оказва, 

че само трите му имена съвпадат по списъка, но ЕГН-то не е същото. 

Тоест,  допуснат  е  избирател,  който  не  фигурира  в  избирателния 

списък. Същият е гласувал, разписал се е. 

Те как го установяват? – Когато идва истинският избирател, 

който е вписан съответно с ЕГН-то и удостоверява.  Оказва се,  че 

този, който погрешно са вписали, е от съседна избирателна секция. 

Имената съвпадат. 

Това  което  аз  му  дадох  като  указание  е  в  тази  СИК  да 

направят един протокол, в който да установят, че лицето еди-кое си 

по  тяхна  грешка  е  допуснато  да  гласува  поради  съвпадение  на 

имената. И този протокол да го приложат към избирателния списък, 

но няма да им излезе контролата според мен.  (Реплики.)

И двамата  са  гласували и всъщност да уведомят съседната 

избирателна секция да не го допускат там да гласува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

възражения? – Не виждам. 

Колеги, с това закривам тази част от заседанието. Знаете, че 

заседанието ни ще продължи в 18,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна 

комисия – имаме необходимия кворум. 

Откривам тази част от днешното заседание. 

И бързам да дам думата на господин Христов за активността. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Има и други много по-важни въпроси – след малко ще ги кажа и тях, 
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но за активността в моята папка виждате последната таблица, която 

е към 17,00 ч. Първата е за президент и вицепрезидент. 

През деня в първите два часа, определени за активността, тя 

растеше в  сравнение  с  миналата  неделя.  Този  път  към 17,00 ч.  е 

спаднала и активността  в момента общо за  страната  е  2  867 047, 

което представлява 41,93 на сто. За разлика от първия тур, когато е 

била 45,11 на сто. Тогава са гласували 3 083 000 души. Просто го 

давам  за  сведение.  Явно  днес  в  ранните  часова  са  използвали 

хубавото време  и хората са гласували по-рано, а сега намалява. Все 

пак има още време до 20,00 ч., за да бъде определена окончателната 

активност. 

Таблицата я виждате.  Това,  което са ни дали от районните 

избирателни комисии, ние някои неща, в които се съмнявахме, ги 

проверихме  допълнително  по  телефона,  така  че  засега  това  е 

положението. Общо за страната са 41,93 на сто. 

Втората  таблица  касае  активността  за  район  „Младост“.  В 

район „Младост“ активността е малко по-висока отколкото миналата 

седмица по това време. Гласували са до момента 40 077 души, което 

представлява   45,13  на  сто.  За  разлика  от  първия  тур,  когато  са 

гласували с около 1000 души по-малко – 39 007 -  и активността е 

била 43,83 на сто. Но така или иначе е сравнима с това, което е било 

преди една седмица. 

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 

протоколно решение тази активност да бъде качена на сайта на ЦИК 

и на съответните сайтове на районните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
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Приема се. 

Продължете, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  има  два  много  сериозни 

сигнала.  Запознах  госпожа  Солакова,  тъй  като  става  въпрос  за 

райони, за които отговаряме и двамата. 

От област Силистра и от област Разград се получиха сигнали 

за  сериозни  проблеми  с  електрозахранването.  На  предишното 

заседание казахме по обяд какво е станало, но към 15,30 ч. ми се 

обади председателят на районната избирателна комисия в Силистра, 

и  ми  каза,  че  в  няколко  района,  а  после  прочетох  и  в  местните 

вестници,  че  става  въпрос  за  райони  в  Главинишка,  Дуловска  и 

Тутраканска  община.  Има  населени  места,  които  нямат  ток.  Там 

няма  машинно  гласуване,  така  че  този  проблем,  който  беше 

възникнал, не е същият. 

Но  възникна  проблем,  че  има  много  голяма  опасност. 

Осигурени са необходимите фенери и лампи за осветление – газови 

и т.н., така че процесът ще приключи. Но поставят въпроса, че по 

всяка вероятност няма да има възможност да се използват копирните 

машини  за  размножаване  на  протоколите.  И  ни  питат  как  да 

постъпят. 

Преди да ни питат дори, те са взели някакви мерки, които ще 

споделя  с  вас.  Аз им казах,  че  Централната  избирателна комисия 

трябва да вземе това решение, а не РИК. 

Те предлагат, тъй като по всяка вероятност не става въпрос за 

едно  или  две  населени  места,  черновата,  която  ще  използват  за 

протокола,  след  като  се  приключи  работата,  да  бъде  залепена  на 

съответната  витрина  в  секционната  избирателна  комисия,  за  да 

могат представителите на партии, застъпниците и наблюдатели, ако 

има, да си препишат данните. Но все пак да бъдат оповестени. 

Другия вариант, който предлагат, е това да стане след като 

бъдат  занесени  в  районната  избирателна  комисия.  Там  да  бъдат 

сканирани необходимите копия и да принудят, ако мога така да го 
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кажа,  секционните избирателни комисии да се върнат и да раздадат 

тези  материали,  което  за  мен  е  малко  невъзможно,  тъй  като 

примерно с. Нова черна се намира на 80 км от Силистра и е малко 

вероятно някой да се върне 80 км. 

Същият проблем малко по-късно възникна и в Разград, само 

че  в  Разград  –  съжалявам,  че  по  такъв  начин  се  процедира,  се 

получава  сигнал  от  господин  Дончо  Бояджиев,  който  е   член  на 

Инициативния комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова 

като  независими  кандидати  за  президент  и  вицепрезидент.  Той  е 

отправил писмо до районната избирателна комисия – Разград като 

сигнал,  който  го  е  препратил  и  до  председателя  на  Централната 

избирателна комисия. Ще го прочета – съвсем кратък е, тъй като не е 

качен в мрежата. 

„Уважаеми членове на РИК (писмото е до РИК, но после е 

препратено до нас), във всички избирателни секции, находящи се на 

територията  на  населените  места  в  община Разград,  е  прекъснато 

електрозахранването  в  резултат  на  бурния  вятър,  което  води  до 

затрудняване работата на СИК. Моля ви да извършите своевременно 

съответните проверки и  да предприемете съответните действия за 

осигуряване на нормални условия за работа на комисиите от тези 

секции.“ 

Не  знам  какъв  е  тоя  метод  да  се  предприемат  мерки  и 

действия, като че ли РИК и ЦИК могат да предприемат действия за 

оправяне на тока, но така или иначе проблемът се състои именно в 

това,  че  след  като  няма  захранване,  Пожарните  институции  са 

осигурили  необходимите  средства  за  осветление,  за  да  може  да 

приключи процесът. Единственият проблем, както и в Силистра, е че 

няма  да  могат  да  бъдат  използване  машините.  Затова   предлагам 

Централната  избирателна комисия да даде предложение спешно – 

вече е 18 ч. – те държат да получат информация, за да могат да я 

разпространят до съответните секционни избирателни комисии. 

Лично аз ви казах какво са предложили от Силистра. Госпожа 

Солакова обаче има притеснения за използване на черновата в този 
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случай,  защото  черновата  все  пак  трябва  да  бъде  в  торбата.  Тя 

предлага  евентуално,  там където  вторият  бял  екземпляр  не  е  бил 

използван, той да бъде използван, но пък от Силистра реагираха, че 

е възможно, ако се използва такъв екземпляр, да бъдат подменени и 

да има някаква промяна. 

Мисля, че Централната избирателна комисия като орган би 

трябвало да измисли най-добрия вариант и то  своевременно, за да 

можем да информираме едновременно и двете районни избирателни 

комисии. Явно от вестниците, които четох, там вятърът е над 80 км в 

час и има проблеми със съборени дървета. Дай Боже, да спре и до 10 

ч. да пуснат тока, но ние все пак сме длъжни да вземем мерки. 

Това е, което искам да ви информирам и да го поставим на 

обсъждане. Понеже госпожа Грозева има нещо спешно, нека тя да 

докладва,  за  да  се  освободим  и  да  можем  да  помислим  по  този 

въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, какво правим сега? – Обсъждаме поставения въпрос 

или взимаме решението за СИК в чужбина? – Аз ви предлагам сега 

да  вземем  решението  за  замените  в  секционните  избирателни 

комисии в чужбина и да продължим. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в моята папка от днешна дата с номер на 

проекта 4023, представям на вашето внимание последното решение 

относно  промените  на  секционните  избирателни  комисии  извън 

страната. То е съвсем кратко. Касае няколко секции. Забавихме го 

досега, тъй като изчаквахме часовото време – да започнат изборите 

по Източното крайбрежие на САЩ. 

Моля  да  се  запознаете  и  ви  предлагам  да  извършим  тези 

замени.  Хората  работят.  Просто  трябва  да  приемем  настоящото 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам такива, колеги. 
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(Госпожа Йорданка Ганчева без микрофон.)

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  19  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – няма.

Колеги, това е Решение № 4015-ПВР/НР. 

Колеги,  връщаме  към  въпроса,  който  господин  Христов 

постави. Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, както си спомняте, в предходно 

заседание  ви  докладвах  за  постъпил  сигнал  за  прекъснато 

електрозахранване в Плевен. И във връзка с този сигнал се свързах с 

районната избирателна комисия и се установи, че прекъсването на 

електрозахранването в различни села на  територията на Плевенска 

община и област включително, се дължи на силния вятър. 

С  колегата  Нейкова  се  свързахме  и  тя  говори  с  „ЧЕЗ  – 

Електроразпространение“, като информацията към 17 ч. беше, че са 

отстранени всички аварии. Цялата община Гулянци е била без ток, в 

селата  Гривица  и  други  съседни  около  Плевен,  но  навсякъде  е 

възстановено електрозахранването и към 17 ч. бяха останали четири 

села във Видинско и едно-две села в Монтанско с аварии. 

Аз се свързах от своя страна с изпълнителния директор на 

„Енерго про“, който електроснабдява цяла Североизточна България 

по повод на Силистра, Разград и Русе. В Русе няма вече проблеми с 

електрозахранването.  Те  са  публикували  на  тяхната  страница 

информация,  която  обаче  е  актуална  към 14  ч.  и  се  касае  за  148 

населени места към 14 ч. днес, че нямат ток, но той се намираше в 

община  Дулово  в  този  момент  и  ми  даде  телефоните  на  другите 

двама директори, които ще бъдат на разположение. Уговорихме се 
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след 18,30 ч. да се чуем, за да кажат каква е актуалната информация, 

тъй  като  по  техни  данни   -   имат  информация  от  прогнозата  за 

времето,  че се очаква и около 19 ч. би следвало да стихне вятърът, 

да  намалее.  Увериха  ме,  че  екипите  работят  непрекъснат,  за  да 

възстановят електрозахранването. Това разбира се не изключва, че 

ние следва да реагираме по някакъв начин и да сме подготвени за 

там,  където  евентуално  няма  да  бъде  възстановено 

електрозахранването. 

Но аз  лично смятам и предлагам да  не  използваме  самите 

протоколи  като  информация,  които  да  бъдат  закачени  пред 

секционната избирателна комисия, а да използваме един стар начин, 

който се прилагаше преди това – преди да се въведе изискването да 

се копират протоколите - да направим извлечение. Тъй като се касае 

за  по-малък  брой  числа,  да  укажем  на  секционните  избирателни 

комисии да направят извлечение от протокола, като запишат брой 

гласували,  брой намерен в  кутията  бюлетини,  брой действителни, 

брой  за  двете  кандидатски  листи  и  брой  „не  подкрепям  никого“. 

Това са пет числа, които мисля, че няма да ги забавят и затруднят. И 

да  укажем,  че  такива  извлечения  следва  да  се  дават  с  подпис  на 

председател,  секретар  и  печат,  в  случай  че  не  е  възстановено 

електрозахранването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Аз  бих  помолила  госпожа  Солакова  да  допълни  доклада. 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в 17 ч., когато се 

събираше  информация  по  повод  на  постъпилите  въпроси, 

информацията, включително и разговора, който имахме с колегата 

Христов.  В  17  ч.  при  събиране  на  информацията  за  активността, 

сътрудниците  поставиха  конкретни  въпроси  на  районните 

избирателни комисии. Във вътрешната мрежа в папка „Заседания“ с 

днешна дата има обобщена справка за страната, откъдето става ясно, 

че в общи линии проблемите са решени, дотолкова доколкото ги е 

имало  в  отделни  области.  За  Пловдивска  все  още  няма  резултат, 
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защото  не  е  отразено,  не  е  постъпил и  въпросникът  в  тази  обща 

папка. 

Снабдени са навсякъде с фенери – соларни и други, които да 

подпомогнат при авария и спиране на тока и да дадат възможност 

секционните  избирателни  комисии  да  приключат  нормално, 

доколкото е възможно, изборния ден и отчитането на резултатите. 

От Администрацията на Министерския съвет ме увериха, че 

звената на МВР и на Пожарната са в готовност с генератори, за да 

могат да подават ток на секциите. 

Сега  по отношение на  въпроса  за  копията  от  протоколите, 

които могат да поискат лицата, които право на това, от секционните 

избирателни  комисии,  както  и  копие  от  протокола  да  се  постави 

пред самото помещение. На първо място аз продължавам да считам, 

че ако има два екземпляра на чернова, единият екземпляр се прибира 

в торбата, а другият екземпляр се поставя пред помещението. 

Но  ако  няма,  тази  идея  на  колегата  Матева  е  добра  за 

извлечение от протокола. Дори си мисля, че ние на нашата страница 

бихме  могли  да  направим  един  образец,  който  може  и  да  се 

принтира, ако има ток. Когато имат ток, те могат да се подготвят. И 

докато имат ток, те могат да си направят и копие на черновата. И 

това копие да използват, за да го поставят пред помещението. Както 

и докато има ток,  могат да си изпринтират и образеца на препис-

извлечение от протокола с основните данни, които имат значение и 

ще представляват интерес за заинтересованите лица. 

Това е в общи линии  и  считам, че като че ли към настоящата 

дата и към настоящия час картината в страната изглежда малко по-

спокойна, отколкото беше към 14 – 16 ч. в този период от време. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Трима  колеги 

заявиха   желание  да  се  изкажат.  Първа  беше  госпожа  Сидерова, 

втора – госпожа Матева, трета – госпожа Иванова. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз считам, че ако даваме съгласие за 

препис-извлечение на протокола, с каквото съм съгласна – че можем 
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да дадем съгласие, но трябва да го приемем с решение този препис-

извлечение. Там където няма ток, той може да се напише и на ръка, 

защото  са  елементарни  думичките  и  числата,  които  се  вписват  в 

него.  Но  това  трябва  да  стане  с  протокол  и  се  ангажирам  за 

следващото  заседание  да  ви  подготвя  препис-извлечение,  който 

можем да одобрим. Който може да се принтира  там където има ток. 

(Реплики.)

Ами  от  общината.  Те  имат  и  резервни.  Как  откъде  ще  го 

вземат. Нали не всичко стои тъмно. Има резервни осветления. Ще се 

изпрати още сега, щом като вземем решението. Даже мога да изляза 

докато  трае  заседанието  и  да  го  дам.  (Реплики.)  Ами  ще  си 

диктуват…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  щях  да  предложа,  ако  колегата 

Сидерова е съгласна, да го изготви докато ние разглеждаме жалбите 

и  сигналите.  Но  ние  би  следвало  освен  да  го  качим  на  нашата 

страница,  да  го  изпратим  по  електронната  поща  на  районните 

избирателни комисии, за които райони става дума. И те би следвало 

по-добре от нас да знаят в кои населени места няма ток и там където 

няма ток повече време и не могат да го отпечатат или да направят 

копия,  да  им  продиктуват  реквизитите  на  това  извлечение  от 

протокола по телефона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И госпожа Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Моето  предложение  беше  там  където 

няма ток, ако ще се подготви такъв образец, който ние ще им дадем 

за извлечение, може би не е лошо да се залепи и на самата секционна 

избирателна комисия, така както имаше предложение за черновата 

от протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

обединяваме се. 

Заповядайте, господин Христов. 
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  мисля,  че  трябва  да  направим 

нещо по-елементарно, защото там където няма ток, нито могат да 

получат  имейла,  нито  могат  да  получат  това,  което  ние  ще  им 

подготвим. Според мен трябва да направим нещо по-елементарно. 

Ето  го  протоколът  –  да  обсъдим  кои  точки  трябва  да  бъдат 

обхванати.  И да  напишем,  че  в  извлечението  да  бъдат  включени, 

примерно: т. А, т. 1, т. 2, т. 3 – общия ред; т. 4 – брой неизползвани 

бюлетини, ако изобщо е необходимо; и съответно т. 5, т. 6 и т. 7 или 

нещо от този род. Да кажем кои са точките, за да могат по телефона 

евентуално да им ги предадат. Защото честно казано аз не знам каква 

е  територията,  която  е  обхваната.  Дори и  джиесеми да  имат,  ако 

станцията  с  която е  свързан апаратът,  той също няма да може да 

бъде включен. 

Но  трябва  да  бъде  по  възможност  най-малкото:  да  дадем 

номерата  на  точките,  а  не  да  ги  изписваме.  Те  ръкописно  ще си 

изпишат това, което е необходимо, и ще го закачат на съответното 

стъкло на секцията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. Аз точно това и разбрах, че госпожа Сидерова 

излезе да направи, за да ни предложи тези точки. Както говорихме, 

там  където  има  електричество,  ще  бъде  принтирано,  ще  бъде 

отпечатано. Там където няма, ще бъде продиктувано по телефона. 

Не виждам друга опция. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз предложих да им кажем да запишат 

само брой гласували, брой намерени в кутията бюлетини, брой на 

действителните  и  трите  разпределения  –  двете  листи  и  „не 

подкрепям никого“. Повече от тези числа не им трябват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз също мисля, 

че това са позициите, които следва да бъдат представени в препис-

извлечението. 

Колеги? – Не виждам. 
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Нека  да  го  видим  написано  и  тогава  финално  ще  решим. 

Имаме  още  малко  време,  колеги.  (Реплики.)  На  много  места  има 

генератори. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Освен това, което предложиха колегите, 

аз  си  мисля,  че  е  възможно,  тъй  като  след  предаването  на 

протоколите в РИК, те ще бъдат там, където ще има предполагам 

електричество.  Всички  желаещи  да  могат,  след  като  си  сканират 

протоколите, които ще бъдат качени, да бъдат заверени с печат като 

годно доказателствено средство, ако някой желае да обжалва някои 

протоколи. Тъй като знаете, че в съда извадки от протоколи не се 

приемат. (Уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

благодаря за този въпрос. След малко ще се върнем на него, когато 

имаме изготвения образец на този препис-извлечение, за да можем 

да го видим и визуално. 

Колеги, продължаваме с доклади по жалби и сигнали. 

Пръв вдигна ръка господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз ще бъда съвсем кратък, за 

да дам възможност на всички да се запознаят с материалите, които 

са  пристигнали  от  СЕМ  във  връзка  с  многобройните  жалби, 

свързани  с  твърдения  за  наличие  на  предизборна  агитация  в 

изявлението на господин Бойко Борисов след упражняване правото 

му на глас.  Материалите са публикувани във вътрешната мрежа в 

моя  папка,  така  че  нека  всички  се  запознаем  и  по-късно,  когато 

имаме готовност, ще докладвам. 

В  днешно  заседание  в  папка  с  моите  инициали  са  качени 

всички  материали.  Всичко  това  са  само  материали.  В  интерес  на 

истината, колеги, повечето материали са с едно и също съдържание, 

тъй като всъщност всичките… (Реплики.)

Според мене едно като видите, все едно сте видели всичките, 

защото на практика всичките съдържат изявлението, което е дадено 
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след  като  излиза  от  съответното  училище.  Единствено  третият 

материал отгоре-надолу и отдолу-нагоре са двата сутрешни блока, 

съответно по Нова телевизия и БТВ, които са с продължителност от 

около три часа всеки. Значи тях е по-добре да не ги гледате, но те са 

във връзка и с други жалби. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В един момент, в 

който, господин Пенев, изгледаме тези материали и бъдем готови, 

ще се върнем към вашия доклад. 

Веднага вдигна ръка госпожа Грозева. Почти едновременно 

вдигнаха господин Пенев и госпожа Грозева. Заповядайте. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  от 

днешна дата е качен проект № 4015 по повод жалба от представител, 

от Милко Гавазов като пълномощник на Инициативен комитет за 

издигане кандидатурата на генерал Румен Радев за президент срещу 

Решение № 110-22 от 13.11.2016 г.  на РИК – Смолян.  Жалбата  е 

пристигнала по електронната поща, входирана е под № Ж-59-2 от 

13.11.2016  г.  Към  жалбата  са  приложени:  заверено  копие  от 

решението, заверено копие от писмо № 34-5000-8041 от 13.11.2016 г. 

на ОД на МВР – Смолян, до председателя на РИК. Още едно писмо с 

рег. № 25200059-03 от 13.11.2016 г., също от ОД на МВР – Смолян, 

два броя снимков материал и пълномощно в полза на Милко Гавазов 

от Стефан Данаилов – представляващ инициативния комитет. 

Оспорваното  решение  жалбоподателят  твърди,  че  е 

неправилно и незаконосъобразно.  Моли то да бъде отменено и да 

бъдат дадени точни указания за неговото прилагане.  С решението 

районната избирателна комисия в Смолян е оставила без уважение 

подадената до тях жалба. 

Жалбоподателят  твърди,  че  е  извършена  предизборна 

агитация на 12.11.2016 г. в нарушение на чл. 182, ал. 4 от Изборния 

кодекс. Счита, че РИК – Смолян неправилно е приела поставянето 

на предизборни стикери с надписи „ГЕРБ – работим в интерес на 

гражданите“ и маркиран № 17 със знака „Х“ върху автомобил с рег. 
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№ СА-74-80-ТН, паркиран в двора на Пункта за технически преглед 

на СБА в гр. Смолян, че това не представлява предизборна агитация. 

Жалбата е подадена в срок от надлежно упълномощено лице. 

За  постановяването  на  обжалваното  решение  районната 

избирателна комисия – Смолян, е извършила незабавна проверка по 

случая на място от председателя и заместник-председателя на РИК – 

Смолян,  при  което  е  установила,  че  горепосоченият  автомобил 

действително е паркиран пред пункт за технически преглед в двора 

на СБА – Смолян. От представители на РИК – Смолян е установено, 

че  на три от осемте стъкла на автомобила,  са  залепени общо три 

броя  стикери  със  съдържание:  „ГЕРБ  –  работим  в  интерес  на 

гражданите“ и е задраскан № 17. 

След  разговор  с  механик  от  сервиза  е  установено,  че 

въпросният автомобил е аварирал и е оставен на посоченото място, 

за да бъде ремонтиран със стикерите на стъклата още преди 10 дни. 

Автомобилът не е в движение и не е бил изкарван от двора на Съюза 

на българските автомобилисти в гр. Смолян. 

Районната избирателна комисия е изпратила писмо до ОД на 

МВР  –  Смолян,  с  изх.  №  5  от  12.11.2016  г.  с  искане  да  бъде 

извършена  проверка  по  случая.  МВР  е  отговорило,  като  е 

установило,  че  собственик  на  посочения  в  жалбата  автомобил  е 

Тодор Николов Мелемов от гр. Смолян, както и че автомобилът е 

паркиран на посоченото място от преди 10 дни. 

Районната  избирателна  комисия  е  счела,  че  не  са  налице 

нарушения на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс, тъй като въпросният 

автомобил не е бил в движение и е оставен за ремонт още 10 дни 

преди 12 ноември 2016 г. 

Предлагам  ви  проект  за  решение,  с  който  да  оставим  без 

уважение жалбата на Милко Гавазов, тъй като считам, че решението 

на РИК – Смолян е правилно. В случая не се касае за нарушение на 

чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс поради това, че стикерите са били 

положени върху автомобила не в предизборния ден, а преди около 

10  дни,  когато  автомобилът  е  аварирал  и  е  оставен,  за  да  бъде 
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ремонтиран.   Същият  не  е  бил  в  движение,  за  да  е  възможно от 

обективна страна с него да бъде извършена предизборна агитация. 

Паркиран е в частен имот. Не е в близост до избирателна секция и 

липсва призив за гласуване,  поради което считам, че оспорваното 

решение е правилно и законосъобразно и предлагам да оставим без 

уважение жалбата на господин Гавазов. (Реплики.)

Между другото не зная защо не са ги качили. Приложени са 

ни 2 бр. снимки. Ще ви ги изпратя, за да ги видите къде се намира 

фактически въпросният автомобил – в халето, в двора на СБА и има 

стикери. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари по така предложения проект на 

решение? – Не виждам. 

Колеги, режим на гласуване…

Отменяме  гласуването,  защото  госпожа  Сидерова  не  е 

отбелязано, че е гласувала. 

Режим на прегласуване, колеги. 

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева),  против  –  3  (Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова). 

Колеги, това е Решение № 4016-ПВР. 

Колеги,  връщаме  към  въпроса,  който  разглеждахме  преди 

малко.  Госпожа  Сидерова  е  подготвила  текст  като  препис-

извлечение, който можем да погледнем в нейната папка. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: В моята папка е.  (Реплики.)

Според мене нито една от тези данни не може да се отреже, 

освен да остане само с цифри, без да е с думи, за да не усложни. Аз 

евентуално това щях да ви предложа. Прави ви впечатление, че пише 
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т. 8, т. 7, за да може да е ясно на комисиите, че се пренасят данните 

от  тези  точки.  От  протокола  се  пренасят  в  преписа-извлечение. 

Нямаме  ли  ги  основните  данни,  това  не  може  да  послужи  за 

доказателство и не е препис от протокол. Сега говорим за местата, 

където няма ток, където няма да се възстанови токът и няма да могат 

да се правят копия от протоколите. Точно за тези избори говорим, но 

само на тези места. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Как ще ги получат? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Нямаме  сигнал,  че  в  РИК  няма 

осветление.  Нямаме  сигнал,  че  общините  нямат  осветление  като 

цяло.  Нямаме  сигнал,  че  общините  не  разполагат  с  превозни 

средства.  Те  са  осигурили  превозни  средства,  за  да  извозят 

резултатите. Тези превозни средства в няколкото секциите, които не 

са толкова много, където няма ток, могат да превозят копираните в 

общините препис-извлечения от протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: За мене това са безсмислени упражнения да 

правим  препис-извлечения  от  протокола,  след  като  нямат 

възможност  да  го  получат  без  лично  занасяне,  да  им  размножат 

копия от протокола и да си ги попълнят. За какво трябва да им носят 

препис-извлечения? – Копия от протокола и да попълнят. Общината 

нали ще кара това препис-извлечение. Ние трябва да го изпратим 

това сега, да го обявим, те да си го разпечатат и да го закарат на 

секционната. (Реплики.)

 И  да  бъде  закарано  до  секционните  комисии.  Защо да  го 

правим  това  нещо?  Ами  да  размножат  копия  от  секционния 

протокол и да им го закарат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. 

Госпожа Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  възможно е да се размножи и 

копие от протокола и да се закара,  но той съдържа повече графи, 

които трябва да се попълнят, повече данни и когато се занесе копие 

от протокола, в него трябва да се впишат включително и имената на 

членовете на секционните избирателни комисии и ще има забавяне. 

Много добре е направено това като предложение. В крайна сметка 

стана ясно, че на някои места идва токът, пак спира заради авариите. 

Говорихме,  че  е  възможно  в  някакъв  момент  по  телефона  да  се 

продиктува,  но  както  казаха  колегата  Сидеров  и  колегата  Цачев, 

като отидат от общинската администрация да вземат членовете на 

секционната  избирателна  комисия  и  да  ги  превозят  до  районната 

избирателна комисия, за да предадат документацията, могат да им 

занесат  няколко  размножени  екземпляра  от  това.  Попълват  се  за 

никакво  време,  подпечатват  се  и  продължават  нататък.  Така  че 

смятам,  че  е  улеснение,  нека  да  го  приемем  и  да  го  изпратим. 

(Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари по предложения препис-извлечение?  - Заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако документът е в този вид, това са 

два листа А4, иначе са три листа А3. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Много  по-кратко  е  и  съдържа цялата 

необходима информация. (Реплики.)

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Те ще попълват протокол, но няма да 

им дават копие, защото няма ток. А вместо копие от протокола, ще 

дават това. Не слуша ли това, което казах досега? – Ще го изпратим 

по електронната поща на РИК. РИК ще го разпрати на общините и 

общините ще го разпространят само за тези СИК, на територията на 

които няма ток. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  за  да 

могат  да  го  получат,  трябва  да  предвидим  поне  още  един 

алтернативен път, ако случайно от общините не могат да го получат. 

(Реплики.)
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Колеги, първо по съдържанието. Не виждам колеги, които да 

искат да правят предложения по съдържанието, така че подлагам на 

гласуване това съдържание на извлечение от протокола за местата, в 

които  електричеството  ще  е  спряло  към  момента  на  отчитане  на 

резултата и предаването на копия от протоколите, така че ксероксите 

да не могат да работят. 

Колеги, гласуваме. 

Режим на гласуване. 

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  6  (Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Румен Цачев).

Колеги, одобри се това съдържане. 

Заповядайте за отрицателен вот, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах против, защото ние създаваме 

документ, различен от  оригиналния, без нищо абсолютно да налага 

така.  Ясно е,  че  при форсмажорни обстоятелства  като тези и при 

обективна невъзможност да се снабдят с копия, няма да се снабдят 

лицата,  които  иначе  имат  право  за  това  нещо.  Протоколите  на 

секционните избирателни комисии се качват и са публични, така че 

всеки може да намери информацията в тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

За следващ отрицателен вот беше господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Гласувах  против,  първо,  че  към 

момента е 19 ч. и изборният ден приключва в 20 ч. 

На  второ  място,  така  както  беше  формулиран  мотивът,  а 

именно към момента на приключване и отчитане на резултата, аз не 

знам кой има такива гледачески способности, за да знае към момента 

на отчитане на резултатите къде ще има ток и къде няма да има ток. 

Сега където няма, може да има. И обратното: където в момента има, 
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тогава може да няма към момента на отчитане на резултатите, така 

че не се ангажирам с такива пророчески възможности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ отрицателен вот – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Споделям съображенията, изложени 

от колегата Ивков и колегата Баханов, като добавям, че колеги, ние 

създадохме  една  книга,  на  която  адресат,  доколкото  разбрах,  ще 

бъдат риковете, след това съответните общински администрации. Но 

както каза и колегата Баханов, ясно ли ни е дали към момента на 

отчитане  на  резултатите  в  РИК  и  в  общинските  администрации, 

които задължихме да им ги разнасят, ще има ток?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Има ли други отрицателни вотове? – Няма. 

Колеги, сега говорим за начина на разпространение на така 

създадения препис-извлечение от протокола. Предложението, което 

постъпи  в  залата,  е  да  бъде  публикувано  то  на  нашата  интернет 

страница, да бъде изпратено до районните избирателни комисии, а 

оттам и до общинските администрации, за да бъде предоставено на 

членовете на секционните избирателни комисии. 

Моля  за  конкретизиране  на  пътя,  по  който  ще  мине  този 

препис-извлечение от този протокол. 

Госпожа  Солакова  тук  казва  до  администрацията  на 

Министерския  съвет.  Преди  това  чух  и  от  други  колеги  същото 

предложение. Аз го подкрепям. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз предлагам да бъдат информирани и 

районните избирателни комисии за взетото решение, за да могат да 

проконтролират също процеса и там, където няма наистина ток към 

времето на приключване на изборния ден, да организират заедно с 

общинските администрации снабдяването на секциите с копия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

По линия на администрацията на Министерския съвет – до 

областните управители, а вече и до районните избирателни комисии, 
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които  заедно  с  общинските  администрации  да  осигурят  това. 

Благодаря. 

Колеги,  продължаваме  с  други  жалби  и  сигнали.  Тъй като 

преди мъничко записах колеги с доклади за жалби и сигнали, сега 

ще  изчакате  за  мъничко,  за  да  започнем  по  реда  на  тяхното 

представяне. 

Първи е господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в моя папка има два проекта за 

решения  за  установяване  на  нарушение  на  сайта  „24  часа“  и  на 

„Дневник“. Те са последните два в папка с мои инициали от днес. 

Кое  е  по-различното  в  тези  решения?  –  Че  ЦИК  се 

самосезира,  а именно колегата Цачев ме сезира и съгласувано и с 

колегата  Бойкинова  и  с  колегата  Матева  в  различни  аспекти  аз 

изготвих проектите за решения, които са на вашето внимание. Като е 

по-различно изписването от досегашните проекти в това отношение 

и  моля  да  обърнете  внимание  на  обстоятелствената  част. 

Диспозитивът не се различава. И най-вече на предпоследния абзац. 

Отново повтарям. В моя папка и на двете пише „24 часа“, но 

едното е „24 часа“, а другото е „Дневник“. Това са последните два 

проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Извинете, докато 

се  разглежда  този  въпрос,  упълномощавам  госпожа  Солакова  да 

води. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Сега,  докато  ги  поглеждате,  аз  ви 

разказвам набързо. В единия, а именно „24 часа“ на сайта се казва: 

„Вижте резултатите на кандидатите…“ (Реплики.)

Да, Росица, досега обясних, че и двата са така наименувани, 

но единият е за „Дневник“. Отворете си ги и ги вижте. Слушаме се 

на пресекулки и аз обяснявам на всеки. 

Ами прочетете  ги и това  е  –  няма да  ви докладвам устно. 

(Реплики.)
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Аз считам, че става въпрос за заобикаляне. Дори в „Дневник“ 

пише, че те се съобразяват с указанията, дадени им от Централната 

избирателна  комисия  и  заради  това  само  във  фейсбука  си 

публикуват  резултати.  Аз  няма  да  коментирам  този  начин  на 

заобикаляне  на  закона.  Всъщност  изказано  е  в  мотивната  част  на 

проекта за решение, който ви предлагам. 

Докато  в  сайта  на  „24  часа“  директно  пише:  „Вижте 

резултатите на нашата фейсбук страница…“ Като само споменавам 

за  тези,  които не  могат  да  си го  представят,  че  там където пише 

фейсбук и туитър, то е линк. Като го натиснеш и директно отиваш 

към резултатите. 

В „Дневник“ казват така – цитатът е: „Дневник“ се придържа 

към становището на Централната избирателна комисия и използва 

само  фейсбук  и  туитър.“  Самите  думички  фейсбук  и  туитър  са 

линкове  към  информацията  и  когато  ги  натиснеш,  излиза 

цитираното по-долу съдържание, където са публикувани снимки на 

кандидатите и прогнозните им резултати към 14 ч. Не съм счел за 

необходимо да пиша процентите в мотивната част на решението, но 

има приложен материал, където са видни и прогнозните проценти на 

всеки от двамата кандидати според сайта. 

Да речем, че докладвам първия, а именно за „24 часа“, за да 

може  председателстващият  да  ми  даде  номер  на  решение,  ако 

вземем такова решение, защото те ще са с два различни номера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  аз  ще  подкрепя  и  двата 

проекта  на  колегата  Ивков.  Считам,  че  в  случая  е  безспорно.  Аз 

също на няколко, даже не само на тези два сайта,  видях подобни 

обявления.  Считам това за  груба демонстрация на заобикаляне на 

закона,  което не може да се толерира и следва да се санкционира. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И господин Арнаудов. 
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БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Аз  също  ще  подкрепя  проектите  на 

колегата  Ивков,  защото  трябва  да  се  прави  разграничение  между 

лична фейсбук страница и фейсбук страница на медии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  госпожа 

Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  също  ще  подкрепя  и  смятам,  че 

всъщност тук има дадена възможност през медията да влезеш във 

фейсбук и да видиш резултатите. Аз нямам фейсбук страница и не 

зная как да вляза във фейсбук, но тук влязох и видях резултатите, 

което  означава,  че  всеки  български  гражданин  през  интернет 

страницата на съответното издание има достъп до тези данни, което 

е нарушение на закона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 

че се чуха всички мнения. С кой проект започваме, господин Ивков? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: С предпоследния, който е в моята папка 

за „24 часа.бг“. Проектът е № 4024. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Подлагам  на 

гласуване първия проект с вътрешен № 4024 – „24 часа“. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Колеги, това е Решение № 4017-ПВР. 

Следващият проект е с № 4025. Той е за „Дневник“. 

Подлагам на гласуване този проект на решение. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
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Колеги, това е Решение № 4018-ПВР. 

Имате ли още доклади, господин Ивков? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, госпожо председател. Това бяха. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващият 

докладчик е господин Арнаудов. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  ще  ви  помоля  да  влезете  в 

моята папка за днешното заседание и да разгледаме отново случаите 

с  Агенция  „Pik.bg“,  които  въпреки  сутрешното  ни  решение, 

продължават цял ден – през един час, да публикуват резултати. Ако 

искате,  запознайте  се  с  първия  ми  проект  за  решение,  който  е  с 

№ 4015. (Реплики.)

За мене всяко ново качване на информация е ново нарушение 

и аз  всяко съм писал отделно решение.  Моля ви,  запознайте  се с 

първото, защото последващите са идентични, като съм сменял часа, 

в който е излъчено и дадените проценти за различните кандидати. 

(Обсъждане и уточнения без микрофон.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

разглеждаме проект № 4015. Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, прави ми впечатление това, което е 

публикувано към 18,30 ч.  на  интернет страницата  на  „Pik.bg“.  Те 

цитират, че към този час това са данни, подадени от социологическа 

агенция „Сова Харис“ и оттам-насетне са данните. В „Pik.bg“, но те 

цитират, че тези данни, които публикуват – говоря за конкретното, 

не за предходните, това което виждам пред мене, че това са данни, 

които са им подадени от социологическа агенция  „Сова Харис“. 

Обръщам  внимание  с  оглед  проекта  на  решение,  който 

разглеждаме и който е с данни за 18,30 ч.  (Реплики, уточнения.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

разглеждаме проекта, в който е установено нарушение към 13,09 ч., 

когато са обявени резултати към 12,30 ч. 

Господин  Арнаудов,  по  първия  проект,  който  ви  е  за 

установено  към  13,09  ч.  нарушение,  а  именно  публикувани 
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резултати към 1230 ч., упоменават ли се на страницата на „Pik.bg“ 

данни от социологически проучване,  извършено от „Сова Харис“? 

(Реплики.) 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в такъв 

случай  по  отношение  на  този  проект  на  решение  имаме  ли 

коментари? – Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова),  против – 

няма.

Колеги, това е Решение № 4019-ПВР. 

Колеги,  продължаваме със следващия проект -  № 4016 във 

вътрешната  мрежа.  Установеното  нарушение  е  към  13,45  ч.  с 

публикувани данни като резултати, получени към 13,30 ч. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова),  против – 

няма.

Колеги, това е Решение № 4020-ПВР. 

Следващият  проект,  доколкото  виждам,  е  за  установено 

нарушение към 14,51 ч. – публикуване на резултати, актуални към 

14,30 ч. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 
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Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова),  против – 

няма.

Колеги, това е Решение № 4021-ПВР. 

Колеги,  виждам  следващия  проект.  Установено  е 

нарушението към 15,50 ч.  – последни резултати, получени към 15,30 

ч. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова),  против – 

няма.

Колеги, това е Решение № 4022-ПВР. 

Продължете, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Проект за решение № 4121 – малко по-

надолу се намира и е от 16,49 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова),  против – 

няма.

Колеги, това е Решение № 4023-ПВР. 

Моля  сега  да  представите  проектите  си  по  отношение  на 

„Blitz“. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги,   идентичен казус с интернет 

сайта „Blitz.bg“.  Там обаче не са толкова директни – завоалирано 
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говорят за ресторант „България“ и гозбите, които се сервират в него. 

Имаме сутрешно решение. Мисля, че е № 4010-ПВР. 

Първият проект е с № 4019-ПВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? – Няма 

коментари. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова), против – няма.

Колеги, това е Решение № 4024-ПВР. 

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Следващият  проект  за  решение  с  № 

4020-ПВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.

Това е Решение № 4025-ПВР. 

Колеги,  виждате  следващия  проект  №  4022  с  установени 

резултати към 15,30 ч. 

Колеги, режим на гласуване на този проект. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
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Това е Решение № 4026-ПВР. 

Следващият ви проект. 

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Следващият  проект  за  решение  е  № 

4023. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Гласуваме, 

колеги. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.

Това е Решение № 4027-ПВР. 

И последният проект. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Последният проект е с № 4024.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване на последния проект за решение. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – 

няма.

Колеги, това е Решение № 4028-ПВР. 

Последна корекция, госпожо Сидерова, преди да го пуснем, 

във връзка с подписите на препис-извлечението. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Корекция,  колеги.  Няма  цялата 

комисия да се подписва, а само председател, заместник-председател 

и секретар. Така е по чл. 283. (Реплики.) Е, как ще е фалшификация?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, до кого 

се  изпраща?  –  До  областните  управители  с  копие  до 
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администрацията  до  Министерския  съвет,  и  до  районните 

избирателни комисии. 

Колеги, продължаваме с жалби и сигнали. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви сигнал от Емил 

Колев,  който  казва  следното:  „СИК  ми  пречи  да  гласувам  на 

балотажа  –  и  като  основание:  нямам  отговор  на  писмата  ми, 

заведени  под  №  ПВР-22-558  от  1.11.2016  г.  Нямам  отговор  на 

съществения въпрос: чрез третото квадратче се изразява отрицателен 

или положителен вот.“

Аз си направих труда и намерих неговите запитвания, които 

са  следните:  „Не  подкрепям  никого“  –  какво  означава  това?“  И 

миналия  път  съм  го  докладвал  –  докладвано  е  на  заседание  на 

2.11.2016 г. и е останало за сведение. Предлагам и това да остане за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. Остава за сведение. 

По  ред  на  записването  първа  е  госпожа  Иванова,  втора  е 

госпожа Ганчева. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  в  папка  с  мои  инициали  ви 

предлагам един проект на решение по жалба, която е постъпила на 

електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № Ж-71 от 13 ноември 

2016  г.  Жалбата  е  подадена  от  Георги  Икономов  –  общински 

ръководител   на  политическа  партия  „ГЕРБ“  в  гр.  Банско,  срещу 

решение  № 241-ПВР/НР на  РИК –  Благоевград.  Преписката  ни  е 

изпратена  в цялост от РИК – Благоевград. Подробно съм описала в 

мотивната част документите – те са много. 

Накратко ще ви докладвам,  че  обжалваното  решение касае 

замяна  на  членове  на   секционни  избирателни  комисии  на 

територията на община Банско. Три лица, които са били назначени 

за членове на съответната СИК, са си подали заявления до районната 
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избирателна  комисия,  че  на  13  ноември  2016   г.  не  могат  да 

присъстват като такива в съставите на СИК по лични причини. И 

едновременно  с  тези  три  броя  заявления,  са  постъпили  и 

предложения  от  съответните  партии  и  коалиции  те  да  бъдат 

заменени. 

РИК – Благоевград, в мотивите на решението приема, че тези 

лица  са  били  назначени  в  съставите  на  съответните  СИК  на 

територията на община Банско, но поради подадените заявления за 

освобождаване,  на  тяхно  място  назначава  поименно  посочените 

членове за извършване на замяната от партиите и коалициите. 

Процесната  жалба  касае  само  една  от  замените,  а  именно 

замяната на председателя на СИК № 2 в гр. Банско. С решението 

районната  избирателна  комисия  е  освободила  лицето  Иван 

Костадинов Дурчов, като председател на посочената СИК, който е 

от  квотата  на  политическа  партия  БСП,  и  на  негово  място  за 

председател  на  същата  СИК  е  назначен  Александър  Димитров 

Пиришанчин. 

Твърденията  в жалбата  са,  че  решението  е   неправилно и 

незаконосъобразно, тъй като РИК – Благоевград, е освободила лице 

от квотата на БСП, като в същото време е назначила на негово място 

лицето  Александър  Димитров,  който  е  участвал  във  водените 

разговори във връзка с назначаването на СИК в консултациите при 

кмета на съответната община,  като упълномощен представител на 

Коалиция „Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО“. И поради това иска 

отмяна на решението. 

Колеги,  аз  съм  ви  предложила  един  проект  на  решение. 

Според  мен  жалбоподателят  няма  абсолютно  никакъв  правен 

интерес  от  оспорването   на   това  решение,  тъй  като  се  касае  за 

замяна на конкретна длъжност от състава на СИК от квотата на БСП, 

т.е. вътрешнопартийни отношения. 

Само за пълнота и за правна прецизност считам, че следва да 

се отбележи, че обстоятелството че новоназначеният председател на 

въпросната  СИК Александър  Димитров  е  участвал  в  проведените 
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консултации  при  кмета  на  община  Банско  като  упълномощен 

представител  на  Коалиция  „Патриотичен  фронт“,  е  абсолютно 

правно и релевантно. Ноторно е, че коалиция „Патриотичен фронт, 

НФСБ и  ВМРО“ не  участва  в  новия  втори  избор  за  президент  и 

вицепрезидент  на  републиката  на  13  ноември 2016  г.  и  при  това 

положение  по  аргумент  от  разпоредбата  на  чл.  124,  ал.  6  от 

Изборния кодекс, аз считам, че след приключване на изборния ден 

на  6 ноември 2016 г., посоченото лице вече не притежава качеството 

на  упълномощен  представител  на  коалицията,  тъй  като  неговото 

пълномощно като представител на тази партия е изчерпало своето 

действие с приключването на изборния ден на 6 ноември, поради 

което  ви  предлагам да  оставим тази  жалба  без  разглеждане,  като 

недопустима. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

(Реплики.)

КАТЯ  ИВАНОВА:  Централната  избирателна  комисия  след 

като се запозна с жалбата,  намира същата за  недопустима поради 

липса  на  правен  интерес  от  оспорването.  (Реплики  от  господин 

Ивков без микрофон.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков, 

давам  думата  на  господин  Баханов.  Дадох  думата  на  господин 

Баханов, ще ви я дам и на вас. 

Господин Баханов ви отстъпва. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Предлагам  докладчикът  на  втората 

страница  да  каже  с  едно  изречение  защо  има  липса  на  правен 

интерес – това, което ни докладва, тъй като не го виждам написано в 

мотивната част на решението. Само констатираме липсата на правен 

интерес, но той може да е и поради друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков, 

предполагам, че после ще вземете отношение в дискусията. 

Господин Баханов. 
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Госпожо  председател,  само  два 

уточняващи въпроса. Кое е наложило смяната на члена на СИК от 

страна на БСП? – Той не си е подал молба. 

КАТЯ ИВАНОВА: Да, аз посочих, че конкретното лице си е 

подало заявление да бъде освободено като председател, тъй като по 

лични  причини  не  може  да  присъства  в  СИК  на  13-ти.  И 

едновременно с него БСП си е подало предложение. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  БСП  е  подало  предложение  за  нов 

представител,  и  той  преди  е  бил  представител  на  „Патриотичния 

фронт“, но след това се е отказал. 

КАТЯ ИВАНОВА: Да, при воденето на консултациите. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Добре, благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

въпроси, становища? – Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз не  разбирам сега  БСП участва  ли и 

какъв е правният интерес? В смисъл как БСП има представители?

КАТЯ ИВАНОВА: Жалбата е от представител на „ГЕРБ“, а 

смяната на това лице е от квотата на БСП. (Реплики.) Заменя член на 

комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  ли  други 

становища, изказвания? – Заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Доколкото разбирам, става дума за размяна 

на членове, нали така? 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Не.  Освобождава  се  председателят  на 

една комисия и на негово място БСП си назначава друг председател. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  А  не  е  от  една  секция  размяна  между 

партиите и да си заменят? 

КАТЯ ИВАНОВА: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 

доуточняващи въпроси, коментари, становища? – Не виждам. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя  
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Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова),  против  –  4  (Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева).

Колеги, това е Решение № 4029-ПВР/НР. 

Имате ли още доклади? – Не. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах против, защото така и за мен 

остана  необяснена  в  мотивната  част,  въпреки  просторността  й, 

липсата на правен интерес на жалбоподателя. Не можах да си изясня 

точните факти, а именно какво общо имаше Патриотичният фронт с 

цялата тая работа, само за една смяна ли става въпрос и какви са 

мотивите на жалбоподателя. Поради тия причини, а иначе би могло 

и действително да се обоснове, че няма правен интерес, ако имаме 

само една замяна. Но не виждам в решението да става ясно това, 

въпреки че то е доста просторно обяснено като факти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължаваме със следващ докладчик  -  госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви един сигнал, 

разпределен  от  група  „Жалби“  от  госпожа  Бойкинова,  приети  от 

сътрудника Силва Дюкенджиева – не е посочен час. 

Господин д-р Цвятко Христов твърди, че в посолството в Рим 

няма  бюлетини.  Дъщерята  на  господин  Христов  е  върната. 

Извършила  съм проверка като  съм се  свързала  с  председателя  на 

СИК в посолството. Установено е, че никой не е връщан, както и че 

има  бюлетини.  Има  достатъчен  брой  –  даже  в  пъти  повече  от 

очаквания  брой  избиратели,  които  да  гласуват.  Както  и  чрез 

Министерството на външните работи се свързах с господин Стоев – 

и той е извършил проверка. Така че ви го докладвам за сведение. 

Колеги,  за  да не се включвам втори път,  позволявам си да 

докладвам,  че  около  20  протокола  от  изборните  секции  извън 
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страната са пристигнали и обработени. Горе обаче няма нито един 

член на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Ганчева, бихте ли уточнили дали няма в момента поради липса на 

заседание или не е имало преди това. Защото ако не е имало преди 

това,  вече  е  притеснителен  факт.  За  времето  на  заседанието  бих 

приела, че може да няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И преди това, госпожо Алексиева, 

нямаше. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  имаме  график и  аз  много  ви  моля  съобразно  този 

график  –  сега  го  отварям  в  момента  –  записали  сте  се  като 

дежурни… (Реплики.)

Колеги,  продължаваме  със  следващ докладчик  по  жалби  и 

сигнали – госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  ви  докладвам  два  сигнала  от 

Пловдив,  които са  идентични и в  които  избирателите  не  са  били 

допуснати да гласуват, защото са в списъка на заличените лица. И 

срещу тяхното име има означение МВнР. Съответно председателите 

на  секционните  избирателни  комисии  са  се  позовали  на  нашите 

Методически  указания  –  стр.  21,  в  които  казваме,  че  във  всички 

случаи, без МВнР, лицата трябва да дадат удостоверение по чл. 40. 

Те са го изтълкували превратно, че единствено тези лица не могат да 

гласуват. 

Лицата съответно са подали жалба до районната избирателна 

комисия.  Те  също така  са  го  изтълкували  и  след  моята  намеса  – 

дадох  изрични  указания  и  се  свързах  с  избирателите,  които  да 

гласуват. За съжаление, ще трябва да се разходят за втори път. 

Това за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  И  също  ви  докладвам  случай  от 

София, в който избирателка не е била допусната, тъй като е подала 
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заявление  за  гласуване  по  настоящия  адрес.  В  първия  тур  е 

гласувала, но във втория категорично е отказано. С намесата на РИК 

е успяла да упражни правото си на глас. Въпреки всичко е подала 

жалба до нас, за да предприемем действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  докладвам ви сигнал, получен 

по електронната поща в Централната избирателна комисия, с вх. № 

С-53-2 от 13 ноември 2016 г.  По-скоро това е  въпрос от подалия 

сигнала Благовеста Михайлова: „Дали бюлетината за балотажа не е 

сбъркана, тъй като госпожа Илияна Малинова  Йотова мисля, че не е 

независим  кандидат  и  доколкото  зная,  не  е  напуснала  БСП,  а  в 

бюлетините пише, че е независим кандидат?“. Така мисли подалият 

сигнала Благовеста Михайлова. 

За  сведение  го  предлагам.  Мисля,  че  е  излишно  да  го 

коментираме даже. 

Втората  жалба,  която  докладвам  е  постъпила  също  по 

електронната  поща  и  е  с  вх.  №  Ж-51-2  от  13  ноември  2016  г. 

Подадена е от Нели Хубавели на електронната поща, но отдолу е 

написано, че се подава от Серьожа Пеев, като има прикачен файл със 

сканирана жалба с подпис. Така че аз приех, че има реквизитите на 

жалба. 

Обжалва се решение № 267-ПВР от 13 ноември 2016 г.  на 

РИК  –  Враца.  Във  въпросното  решение  се  казва,  че  е  постъпил 

сигнал, в който се твърди, че Серьожа Пеев като лице, което е част 

от организационно-техническия екип на община Враца,  се  намира 

пред избирателните секции в училище „Петър Берон“ – гр. Враца, и 

извършва предизборна агитация, като указва на избирателите как да 

гласуват. 

Районната  избирателна  комисия  –  Враца,  е  сформирала 

работна група в състав трима членове на РИК, които са извършили 

проверка на място в училището и са констатирали, а в мотивите на 

решението се твърди, че и самото лице не е отрекло, че е показвало 
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според  него  на  близки  и  роднини  как  да  гласуват.  Районната 

избирателна  комисия  е  счела,  че  е  извършено  нарушение  на 

изборните правила и е указала на лицето Серьожа Пеев бюрото му 

да  бъде  преместено  на  по-далечно  разстояние  от  секционните 

избирателни комисии и при повторно нарушение ще бъде отстранен 

от района на избирателните секции. 

Решението на районната избирателна комисия е единодушно 

и аз  съм подготвила  проект за  решение да  оставим без  уважение 

жалбата на Серьожа Пеев и с оглед часа към момента не знам дали 

да го приемаме като решение или да го оставим за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Понеже  се  запознах  с  проекта  на 

решение, искам да попитам има ли някъде протокол от проверката, 

която е извършила районната избирателна комисия? 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Не,  няма  протокол  от  проверката. 

Констатациите  на  работната  група  са  в  мотивите  на  решението. 

(Реплики.)

Да  допълня.  Всъщност  и  протоколът  на  районната 

избирателна  комисия  –  Враца,  от  днешното  заседание  е  доста 

кратък.  Те  са  взели  девет  решения,  като  вътре  са  описани  само 

номерата на решенията и за какво се отнасят, без разисквания по тях. 

Но  както  казах,  това  решение  е  взето  с  единодушие  от  всички 

присъствали 13 членове на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз считам, че решението, въпреки 

че  е  взето  с  единодушие или без  единодушие,  по  принцип не  се 

доказва  по  никакъв  начин  от  протокола.  Доколкото  разбирам,  от 

извършената проверка е установено нарушение от лицето, което сега 

е жалбоподател, доколкото разбирам. И считам, че решението, което 

постановила районната избирателна комисия – Враца, е абсолютно 

без  мотиви  и  без  основание.  Диспозитивът  не  съответства  на 
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установеното в мотивната част. Поне липсват доказателства, които 

да установяват нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други изказващи се? – Не виждам. 

Колеги, допълнителни изказвания? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Севинч  Солакова),  против  –  3  (Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева, Румен Цачев).

Колеги, това е Решение № 4030-ПВР. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  господин 

Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз връщам отново доклада във 

връзка  с  множеството  сигнали,  които  бяха  постъпили  днес. 

Припомням само, че повечето от тях постъпиха по телефона, като се 

твърди, че е налице нарушение на забраната за агитация в изборния 

ден във връзка с отразяване на изявленията на Бойко Борисов  след 

упражняването на правото му на глас: по Канал 1, по БТВ, по Нова 

телевизия и т.н. Включително има и два сигнала за агитация по БНР. 

Само да допълня, че е постъпила и жалба с вх. № Ж050-1 от 

13 ноември 2016 г. от Калоян Драгомиров Паргов, в качеството му 

на  упълномощен  представител  на  Инициативния  комитет  за 

издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като 

независими кандидати за президент и вицепрезидент. 

Пристигнали  са  във  връзка  с  наше  искане  с  писмо  по 

предходно протоколно решение от днес материалите,  които бяхме 

изискали  от  всички  медии,  в  които  е  излъчено  изявлението  на 

господин Борисов, включително и материалите, които са излъчени 
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по Програма „Хоризонт“ на БНР в информационните емисии. Също 

се  касае  за  материали  с  идентично  съдържание,  доколкото  по 

телевизиите  е  излъчен  запис  на  неговото  изявление,  дадено  пред 

училището,  в  което  е  гласувал,  а  по  Програма  „Хоризонт“  на 

Българското национално радио – запис съответно на тези изявления. 

Колеги,  аз  се  запознах  с  материалите,  изслушах  ги 

внимателно повече от веднъж. Моето лично становище е, че в случая 

не  е  налице предизборна  агитация  по смисъла на т.  17 от  §  1  от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, тъй като аз лично 

не установих в казаното от господин Борисов призив за подкрепа 

или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен 

комитет за участие в избори. 

Основното,  което  става  на  въпрос  във  връзка  с  неговото 

изявление през повечето време е  свързано с това дали ще подаде 

оставка, кога и защо. 

Това  е  моят  доклад.  Затова  аз  ви  предлагам  всички  тези 

сигнали  да  останат за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз искам да попитам, тъй като наистина 

в папката на колегата Пенев има повече от 10 записа. Той каза, че 

почти всички са идентично съдържание. Аз току-що включих, тъй 

като преди това нямаше как да се запознаем, има ли в сигналите или 

той като го е слушал, в какво точно се съдържа тази агитация? За 

какво  навеждат  сигналите?  Какво  да  слушаме?  И  ако  трябва,  да 

спрем за малко да ги изслушаме, да се запознаем, за да можем да 

вземем решение. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Според Петров репортаж на Канал 1 

показва  гласуването  на  министър-председателя.  Според  господин 

Петров той извършва политическа агитация.

„Постоянното  цитиране  и  коментиране  в  медиите  на 

изказване на министър-председателя по отношение на напускането 

на  властта  при  загуба  на  изборите  –  какво  е  това,  ако  не 
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изключителен  и  репресивен  натиск  с  цел  да  се  повлияе  на 

изборите?“ 

По-подробна е жалбата на господин Паргов.  Ако искате, аз 

мога да разпоредя да се качи във вътрешната мрежа, защото е дълга 

– да не ви я чета цялата. (Реплики, обсъждания, уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ще 

дадем почивка, за да се запознаем, тъй като материалите наистина са 

много. Аз положих усилия в рамките на заседанието, колеги, но не 

се получава. Ще дам почивка, за да се запознаем. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  тъй  като,  както  се 

очертава, ще се даде време за запознаване, докладвам ви сигнал с вх. 

№ С-71-2 от 13 ноември 2016 г. Записано е относно Румен Радев, 

който води пропаганда на английски език. То е кратко и ще ви го 

кажа: 

„Гражданинът  Румен  Радев  си  позволи  да  наруши 

Конституцията.  Води  пропаганда  на  английски  език.“  Тук  има 

квалификации, че се е взел насериозно и т.н., които ви ги спестявам. 

„Той не може да си позволява агитация в деня на изборите. Това е 

Костинбродски синдром, безобразие и т.н. Чакам отговор от вас.“

И  е  приложено  от  „Фактор.бг“,  където  има  снимка  на 

господин Радев, който упражнява правото си на глас.  И текстът е 

точно едно изречение: „Кандидатът за президент на БСП ген. Румен 

Радев  (така  е  написано)  отговори  на  английски  език  на  въпрос, 

зададен му от чуждестранна медия“ – написано е на английски език, 

с английски букви. И преводът е:  „Надявам се,  че тези избори са 

много положителни. Те ще донесат ново бъдеще на българите.“ И 

след  това  има:  „Призовавам  всички  да  гласуват.  Нека  не  се 

самоуспокояваме. Водихме етична кампания и моралната победа е 

налице,  но  политическата  тепърва  предстои“  –  продължи  на 

български господин Радев. 

И отдолу пише лицето, което е подало сигнала: „Ако това не 

е противозаконно!!!“ – с удивителни. 
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Ако искате,  аз  съм извадил и можете да  се запознаете  във 

„Фактор.бг“. Направих разпечатка и на самата публикация, тъй като 

е дадено като линк. Затова, ако се отложи, да се запознаят колегите и 

с този сигнал. 

Аз ви изчетох жалбата. Да се изслуша, да се види от колегите 

и тъй като така и така ще отлагаме за предишното, да се запознаете и 

с това нещо. (Реплики.)

И  ако  може,  да  ви  докладвам  два,  по  които  е  направена 

проверка, за да може да вървят… (Уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  моля. 

Господин Баханов, понеже има оставка, нека да докладва господин 

Сюлейман тази оставка, и след това ще се върнем на това. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  чрез  РИК  – 

Смолян по електронната поща на ЦИК с вх. № ПВР-15-336 от 13 

ноември  2016  г.  е  постъпило  заявление  за  оставка  от  заместник-

председателя  на  районната  избирателна  комисия  в  Смолян. 

Господин  Димитър  Ценов  Марев  депозира  своята  оставка  на 

основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, като се обръща към 

нас да предприемем необходимите действия по смисъла на чл. 57, 

ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс. 

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  тази  оставка  съм  провел 

разговори както с председателя на РИК – Смолян,  така и лично с 

господин Марев. Явно е имало конфликти не в самата РИК, а между 

представителите  на  партията,  която  го  е  излъчила  във  връзка  с 

назначение  на  член  на  секционна  избирателна  комисия,  и  това 

заявление е написано в състояние на афект. Той може да продължи 

изборния ден, да си довърши работата във връзка с отчитането и до 

края, но оставя на нашата преценка ние да преценим дали да бъде 

освободен или не. Буквално това са неговите думи. 

И аз му предложих, че процедурата при нас, в Централната 

избирателна комисия, във връзка с освобождаването е, че ще вземем 

решение и ще се произнесем и в оригинал неговото заявление, а пък 
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той да си свърши работата като заместник-председател на районната 

избирателна комисия. (Реплики.)

Не  може  в  един  такъв  момент  да  дезертира  най-вече 

заместник-председател  на  районна  избирателна  комисия.  И  той  е 

съгласен.  В момента си е облякъл костюма и ни чака. Едно към едно 

го казвам. Чака да му се обадим. (Оживление.) 

Колеги,  на  този  етап  за  сведение  и  чакаме  в  оригинал 

заявлението на господин Марев,  за да се произнесем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  от  „Информационно 

обслужване“ АД току-що ми се обадиха. От районните избирателни 

комисии са се обаждали директно на тях, без да ни информират нас, 

че  в  документите,  които се  подготвят  за  края на  резултата,  пише 

„Избори  за  президент  и  вицепрезидент  –  6  ноември  2016  г.“  Те 

държали да бъде 13 ноември 2016 г.

Практиката и при други избори е да се пише денят, когато 

изборът е обявен. Това е втори тур, но самият избор официално е 

обявен на 6 ноември 2016 г. Те държат. (Реплики.)

Чакайте,  няма  значение.  Става  въпрос,  че  Централната 

избирателна комисия трябва да вземе решение, защото само до 20 ч. 

може да се прави корекция в тази програма, ако трябва. Решете как 

да бъде. ЦИК решава. На предните избори е била датата на изборите. 

Народното събрание е обявило изборите да бъдат на 6 ноември. Не е 

обявило, че ако има втори тур, той ще бъде на 13 ноември 2016 г. 

Каква да бъде официалната дата на документите,  които ще 

излязат? (Обсъждане, уточнения без микрофон.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 

Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Става дума за програмния продукт. 

Аз подкрепям Ивков и е  хубаво да сменим датата на 13 ноември 

2016 г. в целия програмен продукт, тъй като резултатите са от тази 
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дата.  Нищо,  че  изборът  е  обявен  на  6  ноември  2016  г.  Ние  сега 

приемаме резултати от 13 ноември 2016 г. 

Що  се  отнася  до  комисиите,  даже  и  на  място,  в 

изчислителния пункт да се правят поправки, не е фатално, защото 

става дума за очевидна фактическа грешка. 

Това е и ако трябва, да вземем протоколно решение и да го 

предадем  на  „Информационно обслужване“ АД. Сигурно ще трябва 

- дайте да го вземем. (Реплики.)

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  По  поставения  въпрос  от  колегата 

Христов  и   станалите  разисквания,  кой  ще  формулира 

предложението? Колега Сидерова? Или вие го формулирахте? – Да. 

Формулировката  е  във  всички  документи,  които  ще  бъдат 

изготвени  и  разпечатани  от  „Информационно  обслужване“  АД, 

датата на новия избор да се посочи конкретно – 13 ноември 2016 г. 

Същото  указание  важи  и  за  хартиените  протоколи  на  районните 

избирателни комисии. 

Режим на гласуване. 

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),  против – 1 (Емануил 

Христов).

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, решихме 

този въпрос. 

Господин Баханов  искаше два  бързи  доклада да  направи и 

след това давам почивка. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, получен е сигнал от 

господин Върбанов до ЦИК в 14,30 ч., че в Шеста секция в Русе се 

гласува, като списъкът е разделен на две части и се гласува, като 

избирателите преминават през двата списъка, намират си имената и 

гласуват.  Пуснати  са  жалби  до  районната  избирателна  комисия. 
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Районната  избирателна  комисия  се  е  произнесла  с  решение  да 

съберат списъка на едно място и да се преустанови тази практика. 

Говорих с председателя на РИК. Точно това ми каза – че е 

взето протоколно решение. Уведомени са секционните избирателни 

комисии. Но председателят ми каза,  че СИК не се съобразявали с 

решенията  на  РИК,  така  че  поне  да  се  съобразят  с  решенията  на 

ЦИК. 

Това  е  към  момента,  което  е  направено  вече  накрая  на 

изборния ден. За сведение какво е предприето. 

И  вторият  сигнал  е  жалба  относно  Дома  за  стари  хора  – 

община  Варна.  Изпратен  е  имейл  –  пише,  че  е  от  БСП,  сега  го 

виждам.  Жалбата  е  за  проверка,  контрол  и  произнасяне  относно 

груби нарушения на Изборния кодекс в СИК № 364 в Дома за стари 

хора „Гергана“ в гр. Варна. И е до Районната избирателна комисия, 

Централната избирателна комисия, Окръжна прокуратура и ОД на 

МВР. Жалбата е подадена от Пламен Стоянов в качеството му на 

упълномощен представител на Инициативния комитет на господин 

Румен Радев и Илияна Йотова като кандидати. 

Получен  е  сигнал  в  щаба  на  Инициативния  комитет,  че  в 

посочената секционна избирателна комисия се извършват в момента 

груби нарушения,  а  именно директорката  на  Дома за  стари  хора, 

взема  пряко  участие  в  провеждането  на  изборния  процес,  седи  в 

изборното помещение, в което се гласува. На територията на Дома за 

стари хора „Гергана“ е организирано гласуване по стаите, като на 

ръка се разнасят бюлетини, които се поставят и пускат от членове на 

СИК  в  изборната  урна.  Само  двама  от  членовете  на  СИК  са 

забелязани  да  провеждат  това  гласуване  по  стаите.  Не  се  дава 

обяснение кои са членовете,  които извършват изборния процес.  И 

директорката  на  дома  е  поискала  от  представителите  на 

Инициативния комитет да й се представят,  като тя няма права да 

изисква  такива  документи  относно  провеждане  на  изборите  и 

въобще да участва в изборния процес. Изборната кабина в СИК не 
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позволява  опазване  тайната  на  вота.  И настояват  незабавно  да  се 

разпореди отстраняването на директорката в изборния ден. 

Тъй  като,  както  ви  казах,  отдавна  е  получен  сигналът,  се 

свързах  незабавно  с  председателя  на  районната  избирателна 

комисия. Обяснено ни беше, че представител на БСП на име Пенкин, 

е  направил  груб  скандал  в  тази  секционна  избирателна  комисия. 

Председателката  на  СИК  е  припаднала.  Проф.  Клисарова  се 

наложило да свестява председателката. И всичките членове на СИК 

са пуснали до РИК жалба за грубо  държане от това лице. Извършена 

е проверка от РИК и ще излязат с решение по случая. 

И двата сигнала са за сведение и показват действия, които са 

предприети от мен и от тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Само да  допълня.  Директорката  на 

дома е влизала във всяка стая при гласуването на възрастните хора. 

Урната се е разнасяла по стаите от двама членове на СИК. Винаги 

при  гласуването  е  присъствал  и  директорът  на  Дома,   който  е 

активист на „ГЕРБ“ в кв. „Младост“. 

Това  ни  беше  подадено  по  телефона  като  допълнение  за 

Варна. Като се произнесе районната избирателна комисия, при нас 

ще дойде решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  давам 

почивка  във  връзка  със  запознаването  с  два  сигнала.  Господин 

Чаушев след това ще ви дам и на вас думата. 

10 минути почивка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме 15 членове на ЦИК, имаме необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Почивката беше по-голяма, тъй като и материалите, с които 

трябваше да се запознаем, са по-големи. С единия, аз си признавам, 

не успях да се запозная, тъй като е три часа.

Колеги, спряхме на жалбите и сигналите на господин Пенев и 

господин Баханов, техните доклади.
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По  реда  на  докладване  първи  докладчик  беше  господин 

Пенев. Той докладва и предложи да останат за сведение.

Нали така, господин Пенев?

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Точно така, госпожо председател.  Аз 

нямам с какво повече да допълня доклада си и се надявам колегите 

да  са  се  запознали  с  изпратените  от  Съвета  за  електронни медии 

материали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  коментари,  предложения?  (Реплика  на  Румяна 

Сидерова.)

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Сигналите за извършена предизборна 

агитация в изявлението на господин Борисов, след като е упражнил 

правото си на глас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  лично  считам,  след  като  ги 

прослушах – то е едно и също интервю, излъчено от всички медии, в 

него се съдържат ясни послания против един от кандидатите и една 

от кандидатските листи, които участват в предизборната кампания. 

Считам,  че  в  случая  следва  да  установим нарушение,  тъй  като  в 

изборния ден не следва да се води предизборна агитация. Господин 

Борисов е лидер, председател на една от политическите сили, която 

е  издигнала  кандидатската  листа,  една  от  кандидатските  листи, 

които участват в днешния нов избор. 

С оглед на  това  предлагам да  вземем решение,  с  което да 

установим  нарушение  на  забраната  за  водене  на  предизборна 

агитация в деня на изборите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, други становища?

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, колега Андреев, тъй като успях 

да  се  запозная  само  с  част  от  материалите,  предвид  че,  госпожо 

председател,  почивката,  колкото и дълга според Вас да беше, Вие 
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сама признавахте, че няма как да се запознаем с всички материали, 

лично  от  това,  което  изслушах,  считам,  че  не  призива  призив  за 

подкрепа  или  неподкрепа  на  някои  от  кандидатските  листи  и  на 

кандидатите.  Както  споделихме,  колеги,  извън  почивката  извън 

микрофон, считам, че така представените материали в частта,  която 

съм се запознала,  като обаче не мога,  колеги,  да ви кажа в каква 

поредност точно и кои точно – сега не мога да възпроизведа, няма 

нарушение на правилата, съгласно Изборния кодекс.

Подкрепям изразеното от колегата докладчик, който, вярвам, 

детайлно  предвид,  че  са  качвани  в  15.57  ч.  и  в  .  15.48  ч.  се  е 

запознал, за да ни предложи обосновано да оставим за сведение тези 

материали от СЕМ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Първи беше господин Баханов, след това госпожа Бойкинова.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, също така изслушах 

– то един материал, нищо че са много сигналите, които са получени, 

явно става въпрос за непознаване от гражданите точно правилата на 

Изборния кодекс,  което предполагам,  че  ги  е  подвело да  подадат 

тези сигнали. Никъде не чух призив за подкрепа или неподкрепа в 

полза  на  кандидат  за  президент  на  политическа  партия  или 

коалиция,  поради  което  считам  за  правилно  и  в  подкрепа  на 

становището на докладчика за оставяне на сигналите за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

И госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Аз също считам, че в случая не се 

извършва агитация, тъй като господин Борисов не е отишъл в нито 

едно студия или медия да извършва агитация. 

Тук доставчиците на медийни услуги по свое усмотрение са 

интерпретирали  и  са  дали  откъси  от  негово  изказване.  Ако  това 

изказване  не  беше  излъчено  от  доставчици  на  медийни  услуги, 

никой нямаше да разбере за него освен мотивите ми, че не е налице 

агитация.

92



Но това е друг довод, който навеждам, че не може лично от 

господин  Борисов  да  се  търси  отговорност,  тъй  като  не  той  е 

поръчал на доставчиците на медийни услуги да разпространят това 

негово интервю.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Има ли други изказвания?

Господин Ивков, заповядайте за реплика.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам реплика към колегата Бойкинова – 

все едно, реплика или изказване. 

Нелепо  е  да  се  твърди,  когато  пред  теб  застанат  десетки 

камери, че не си отишъл и не си искал да се разпространява това, 

което ще кажеш. Само се замислете и ще разберете колко е нелепо 

това твърдение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Втора реплика ли имате, или изказване?

Дуплика.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Дуплика.

Доставчиците  на  медийни  услуги  носят  редакционна 

отговорност за това, което излъчват, колега Ивков. Така че дали е 

нелепо или не, всеки си носи отговорност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  разбирам 

всичко изказано до момента от колегите и то е нормално.

Лично считам, че в случая все пак имаме един представител 

на една политическа сила, която ясно и категорично има твърдения, 

в които, на първо място, се изказва, че този кандидат не е независим, 

че в случай че бъде избран, то трябва да има страх, дестабилизация 

ще настъпи в държавата. Тоест, това са внушения във вреда на един 

кандидат и на една кандидатска двойка и тя е цитирана няколко пъти 

– както и госпожа Нинова, така и госпожа Йотова. Включително е 

свързано с управлението на господин Станишев. 
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Всички  тези  неща  ясно  и  категорично  сочат  едно  – 

настройване  на  избирателите  да  не  гласуват  за  тази  кандидатска 

двойка, която се счита, че тя не е тази, за която се представя. Това е 

и  в  израза:  „В  Америка  сега  обещанията  изчезват“,  тоест  всички 

обещания,  които  са  дадени  от  другата  кандидатска  двойка. 

Разбираемо е,  че  в  момента това  не  е  приемливо за  някой,  но аз 

считам, че в случая не са медиите. 

Второто, което е, изявлението не е дадено откъслечно. Ако 

видим  материала,  който  е  качен,  той  започва  от  момента  на 

излизането  на  господин  Борисов  от  избирателната  секция  и 

приключва с неговото тръгване. Тоест, то е излъчено изцяло. 

С  оглед  на  това  считам,  че  в  случая  трябва  да  бъде 

установено административно нарушение по отношение на господин 

Борисов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте за реплика.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Не знам на кой му харесва или не му 

харесва, каквито внушения прави колегата Андреев – тук не става 

въпрос  за  харесване  или  нехаресване,  а  за  обективни факти.  Под 

формата  на  първа  реплика  може  ли  колегата  Андреев  да  посочи 

точно  изразите,  с  които  се  прави  агитация  „против“  или  „за“ 

определен  кандидат.  Такива  общи  изрази,  дето  ги  употреби  в 

момента, абсолютно не ме убеждават в противното. Той е изложил 

факти. Независим ли е кандидатът? – Независим е. Така че искам 

точно  да  определи  с  какво,  за  да  мога  да  формирам  своето 

мотивирано становище или да мотивирам моето гласуване – с какво 

точно, конкретно, извадка от интервюто Бойко Борисов е призовал 

или  направил  внушение  да  се  гласува  за  единия  или  за  другия 

кандидат. Това, дето се каза, че в Америка не се спазват обещанията, 

може да се отнася и за двамата кандидати. Така че с какво конкретно 

е направил внушения, подкрепа или неподкрепа?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

И Вашето ли е реплика? 
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Заповядайте за реплика.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Под  формата  на  реплика  имам 

въпроси  към колегата  Андреев.  Неговото  изказване  за  мен  лично 

като член на Централната избирателна комисия е от значение, за да 

си  формирам  мнението  по  Вашето  предложение,  колега  Андреев. 

Какво намирате под „нормално“, какво обобщихте и какво намирате 

под „разбираемо“ и какво обобщихте във Вашето изказване? Моля 

да запознаете членовете на Централната избирателна комисия и кои 

са тези „някои“ с оглед може би че визирате факти и обстоятелства, 

които  не  изказахте  в  своето  изложение,  а  обобщихте  като 

разбираеми за членовете на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте за дуплика.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Тъй  като  така  е  поставен 

въпросът, под формата на дуплика мога да продължа и да изброя, но 

колегата  Баханов  добре  е  запознат  с  изказването  на  господин 

Борисов. А кои са тези, са тези, които питат в момента. 

Затова аз лично считам, че няма за какво да отговарям на този 

въпрос, а просто казвам – „в Америка сега обещанията изчезват, да 

си помислят хората, но аз вярвам, че има инстинкт за съхранение в 

българския народ“. Това какво е? Това какво е! Хората да си дадат 

сметка  какво  ще  последва  от  преформатиране  на  политическото 

пространство – без нас няма спокойствие. Значи, колеги, тези, които 

от нас не са го чули, може би затова дадохме почивка, за да може 

всеки  от  нас  да  се  запознае,  лично  считам,  че  има  достатъчно 

основания, за да бъде определено, че това е агитация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Има още две изказвания, двама заявили се за изказване.

Първа беше госпожа Матева, после – госпожа Сидерова.

РОСИЦА МАТЕВА:  Аз само искам да обърна внимание на 

тези,  които  са  слушали.  Аз  слушах  излъчването  по  Канал  3  и 

всъщност първият въпрос, който е зададен към премиера, е за кого е 

гласувал. Действително той излиза от сградата, в която е гласувал, 
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нормално е премиерът на Република България да бъде интервюиран 

от всички медии. Неговият отговор на този въпрос е: „Няма да Ви 

кажа, тъй като знаете, че ще бъда глобен“, след което обаче започва 

да отговаря на останалите въпроси и да извършва тези внушения, 

които колегата Андреев спомена. Така че смятам, че става ясно, че 

когато  премиерът  е  лидер  на  управляващата  партия  в  момента, 

издигнала  и  номинирала  единия  от  кандидатите  в  предизборната 

битка днес, е ясно за кого агитира.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

И госпожа Сидерова да допълни.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Няма  да  повтарям  казаното  от 

колегите, само ще добавя, че всички тези внушения бяха силовите 

точки в кампанията на госпожа Цецка Цачева срещу Румен Радев и 

на  политическа  партия  ГЕРБ срещу независимия  кандидат  Румен 

Радев – ама едно към едно, подкрепен от политическа партия БСП и 

междупрочем от коалиция „БСП лява България“. Така че изпълвайки 

едни  и  същи  внушения  и  плашейки  хора  какъв  апокалипсис  ще 

настане,  ако  не  гласуват  като  него,  това  означава  нещо повече  и 

нищо по-малко  а-ги-та-ци-я.  Агитацията  може  да  не  е  направо  с 

думите:  „Гласувайте  за  госпожа  Цецка  Цачева!“,  но  използвайки 

тези средства се цели постигането на същите цели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Очевидно не са постигнати, но това 

ще го разберем утре като напишем решението, или вдругиден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има две реплики 

към Вашето изказване. Първата реплика този път беше на госпожа 

Бойкинова, след това господин Баханов.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  обаче  не  можах  да  разбера  – 

господин  Радев  независим  ли  е,  или  зависим?  И  какво  означава 

„независим, подкрепен от БСП лява България“?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  е  първа 

реплика.

Втора реплика – господин Баханов.
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги, явно  сме  гледали 

различни материали. Така че предлагам ако тук има възможност, да 

го пуснем и цялата Централна избирателна комисия да го гледаме на 

широк екран и да записваме кой какво е чул и видял. Аз оставам с 

впечатление, че сме гледали различни видеоматериали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И трета реплика 

– госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Сидерова,  мисля,  че  не 

отива на независим член на  Централната  избирателна комисия да 

използва думите „като напишем решението, ще стане ясно какво се е 

имало предвид“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

И госпожа Сидерова – за дуплика.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Не  смятам  да  отговоря.  Те  са  под 

моето достойнство тези реплики. А репликата на господин Баханов 

не е реплика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е дуплика в 

момента. Благодаря.

Колегата Баханов направи процедура.

Под формата на реплика, на която госпожа Сидерова имаше 

правото  на  дуплика,  господин  Баханов  направи  предложение  да 

изгледаме тук тези материали цялата комисия.

Имате обратна процедура, предполагам – заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така. 

Колеги,  безсмислено  е  да  си  губим  времето.  Дадохме 

10 минути. Мисля, че всеки имаше достатъчно време, за да изгледа 

материалите.  Те  са  10  материала.  Ако  не  единият,  то  сигурно  е 

гледан другият. Ако не е гледан другият, то е слушан третият. Така 

или иначе, няма смисъл да губим времето, а направо да преминем 

към гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  беше 

обратна процедура. (Реплики.)
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Колеги, подлагам на гласуване да изгледаме материалите тук, 

в залата, сега.

Колеги, режим на гласуване на предложението на господин 

Баханов – да изгледаме сега материалите.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  5 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  

Цачев),  против – 14 (Александър Андреев, Владимир Пенев, Ерхан 

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч 

Солакова, Таня Цанева).

Колеги, няма да гледаме в момента материалите тук.

Има ли други изказвания? Не виждам.

Колеги,  предложението  на  докладчика  беше  да  останат  за 

сведение. В зала постъпи предложение да се установи нарушение на 

забраната  на  чл.  182,  ал.  4  от  ИК.  Аз  казвам  в  случая  правното 

основание, което беше изказано като думи от господин Андреев, а 

именно,  че  не  се  допуска  предизборна  агитация  24  часа  преди 

изборния ден и в изборния ден на господин Борисов.

Това е Вашето предложение, да.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това е, да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

гласуваме това предложение на господин Андреев.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Камелия Нейкова, Катя Иванова, Росица Матева, Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – 10 (Владимир 

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев).

Колеги,  това  предложение  не  постигна  необходимото 

мнозинство.
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Колеги,  няма  изписан  проект  на  решение,  който  да  беше 

разгледан  в  зала,  поради  което  да  изписваме  проект  обратен,  и 

остава  за  сведение.  (Реплики.)  Това  е  поне  четвърти  път,  колеги. 

Така че остава за сведение. Да! Остава за сведение.

Колеги, следващите два сигнала са на господин Баханов.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Материалите  са  качени  и  моля 

колегите,  обективно  разглеждат  материалите  първо  те  да  вземат 

думата. Качени са материалите, така че ще ви помоля. 

Моля да дадете думата за становище от обективните колеги в 

комисията. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за 

тишина!

Господин Баханов има думата, колеги!

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, сигнал от Власакева 

относно „Румен Радев, който води пропаганда на английски език“ – 

до ЦИК, до СЕМ.

„Уважаеми  дами  и  господа,  на  13  ноември  2016  г. 

гражданинът Р.Радев си позволи да наруши Конституцията относно: 

Румен Радев, който води пропаганда на английски език! Тоя човек се 

е взел насериозно и вече се е разпищолил. Още даже не е никакъв. А 

още  по-лошо  е,  ако  стане  някакъв.  Той  не  може  да  си  позволя 

агитация  в  деня  на  изборите!!!  Това  е  Костинбродски  синдром! 

Безобразие!  И  той  ще  ми  става  президент!  Нарушител!  Чакам 

отговор от вас. Поздрав: Теофана Власакева“.

И е качено: „Кандидатът на БСП призовава електората си да 

не се самоуспокоява, а да гласува. Кандидатът за президент на БСП 

ген. Румен Радев отговори на английски език на въпрос, зададен му 

от чуждестранна медия“. И тук са написани на английски език две 

изречения: „Надявам се, че тези избори са много положителни. Те 

ще  донесат  ново  бъдеще  на  българите.  Призовавам  всички  да 

гласуват. Нека да не се самоуспокояваме. Водихме етична кампания 

и моралната победа е налице. Но политическата тепърва предстои“. 
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Продължи на български Радев. Е, това ако не е противозаконно на 

13.11.2016  г.!!!“  Линк.  Има  снимка  и  е  написано:  „Ген.  Радев 

отговори  на  английски  на  въпрос.  Кандидатът  на  БСП  призова 

електората си да не се самоуспокоява, а да гласува“.

Стана ли ясно за кой сигнал говорим, или не? (Реплики на 

Румяна Сидерова.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Баханов, стана напълно ясно за кой сигнал става дума, който е във 

вътрешната мрежа и, колеги, е на PDF-формат, № Ц-71-2.

Първа беше госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  това  е  едно  голямо учудване,  че 

разглеждане този сигнал от въпросната госпожа Власакева, който за 

мен е пошъл и вулгарен – езикът, на който е написан.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Нека  да  не  се  чудим,  а  да  говорим  с 

правни  аргументи.  Ако  изобщо  сме  на  висотата  на  Централна 

избирателна комисия, а не да си играем на сини и червени.

Тук  несъмнено  за  мен,  без  да  се  учудвам,  има  две  много 

груби нарушения от кандидата за президент Радев. Много е права 

жената или който е дал сигнала, аз изцяло се солидаризирам с нея и 

в заключенията си, която ни бяха изчетени. 

Друг е въпросът е, че съм доста учуден, пък аз на свой ред, 

щом  ще  се  чудим,  защо  докладчикът  не  ни  докладва  проект  за 

решение  за  установяване  на  тези  нарушения.  Имаме  несъмнено 

нарушение на разпоредбата  на чл.  182,  ал.  4  от Изборния кодекс. 

Оставете английския език. 

Имаме директен призив:  „Призовавам всички да  гласуват!“ 

То е казано на български, да не говорим, че иначе е похвално, че 

човекът поназнайва английски, но и това е нарушение. Това също е 

нарушение  –  да  говори  език,  различен  от  българския.  Имаме два 

различни състава на нарушение на нормите на Изборния кодекс.
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Ясно ми е,  че  в  мъглата  през  вашите  очила  –  и  едната,  и 

другата група, не ги виждате нито за едната, нито за другата страна. 

Но Централната избирателна комисия е орган, от който се очаква да 

гледа правото, да гледа фактите и да ги отнася към правната норма. 

Тук е несъмнено, че има две нарушения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.

Реплика или изказвания? 

Първи вдигна Андреев, втора – Бойкинова. Трета реплика – и 

на Матева.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Учудвам се! Оставам прекалено 

много учуден! На една чужда медия зададен въпрос, по тази логика 

ние какво трябва да правим с всички наши държавници, които се 

опитват да говорят на някакъв език? На някакъв език! На какъв език 

да отговори на чуждата медия? (Реплика на Ивайло Ивков.) Това е 

реплика, значи ще имате дуплика.

На  второ  място,  къде  колегата  Ивков  видя  нарушение  – 

призив  за  агитация?  Ако  може  да  ми  каже  във  всичките  тези 

изречения, които са написани къде има призив за агитация, аз може 

и  да  разбера  неговото  изказване  за  това,  че  имало  няколко 

нарушения – груби, на предизборната агитация?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Втората реплика е от госпожа Бойкинова към Ивков.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз се отказвам от репликата, защото 

господин Андреев каза това, което аз исках да кажа. Ама, то разбира 

се, че то няма никакво нарушение. Ами, да, той призовава всички да 

гласуват.  Той не призовава за  него!  Той призовава да гласуват за 

опонента!? Ама, то е толкова ясно, колеги, че аз се чудя, колеги, че 

аз се чудя защо изобщо го обсъждаме!?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  госпожа 

Матева за реплика на господин Ивков.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Да,  да.  Направо  този  път  и  аз  се 

учудвам, колеги. Не мога да разбера защо обстоятелството, че…
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ИВАЙЛО ИВКОВ:  Дупликата ми се състои в това, че ако той 

водеше интервю с…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков, 

моля Ви! Има трета реплика към Вас, след това ще имате дуплика.

РОСИЦА МАТЕВА: Не мога да разбера колегата Ивков защо 

не спазва правилника като много държи на него и му благодаря, че 

ни  просветли  в  червено-синята  мъгла,  която  се  е  образувала  тук 

днес. Без него нямаше как да се ориентираме как единият сигнал не 

съдържа агитация, когато премиерът говори, а когато кандидатът за 

президент  отговаря  на  английска  медия  и  не  агитира  никого  да 

гласува за себе си, а просто изразява някакво становище – отговаря 

на въпрос, е безспорно агитация.

Не  мога  да  разбера  защо  трябва  всички  да  ви  докарва  до 

фалцет това обстоятелство?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Имате право на дуплика на трите реплики.

Заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Дупликата ми е съвсем кратка.

Едно е да даваш интервю на английска медия, което ще се 

излъчи и да говориш на английски език. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Думата  има 

господин Ивков. Ако обичате!

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Имаме  два  варианта  –  или  не  дава 

интервю  на  никаква  английска  медия,  а  просто  иска  да  покаже 

някакви  частични познания  на  английски език.  Защото  в  първото 

изречение  говори  на  английски,  а  следващите  три  на  български, 

които съдържат  директен призив за  подкрепа тук,  за  разлика при 

премиера. Тук е много по-драстичен и много по-ясен случаят. 

Въпреки  това  аз  подкрепих  и  предишното  предложение, 

защото считам, че имаше призив за подкрепа. Тук не говорим за това 

на каква медия дава.  Пак ви казвам – или е  беден английският и 

продължаваме на български, или пък нещо друго има. Той не дава на 

чужда медия. Той си говори на български език. Просто си има две 
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заучени клиширани изречения, с които е нарушил и забраната да се 

говори на език, различен от българския. 

За това става въпрос, колеги. Ако и сега не го разбрахте, няма 

как  да  ви  го  обясня.  (Реплики  на  Александър  Андреев  и  Румяна  

Сидерова.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Моля за тишина!

Бях вече казала – госпожа Сидерова и Ви давам за процедура.

Заповядайте, госпожо Сидерова. След това господин Баханов 

– за процедура.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, считам, че думите 

„Призовавам всички да гласуват“,  което е  безлично изречение,  не 

означават призив за гласуване, това не е призив да гласуват за него. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: А за кого?

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Много  ви  моля  –  аз  вас  не  ви 

репликирах всичките. Нали? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля ви!

РУМЯНА СИДЕРОВА: Хайде се навикайте, аз ще изчакам да 

викате!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги! Дадена е 

думата на член на комисията, нека да си довърши изказването.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Както  този  израз,  така  и  изразът: 

„Надявам се, че тези избори са много положителни“, и изречението, 

че  „те  ще  донесат  до  ново  бъдеще  на  българите“,  също  не 

представляват  призив  по  смисъла  на  разпоредбата  на  Изборния 

кодекс. 

Съжалявам, че колегите проявяват двоен стандарт и забравят 

какво  във  вчерашния  ден  тук  ни  агитираха  и  как  оставиха  без 

последствия още по-фрапантни нарушения.

На колегата Ивков ще му кажа, че си заработи доста парички, 

ако реши да го съди кандидатът за обезщетение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин Баханов имаше процедура. (Реплики.)
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател,…

(Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Баханов има думата, колеги!

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Оценявайки еуфорията в една част от 

Централната избирателна комисия само да не забравим да обявим 

края на изборния ден. Това ми е процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Правя  формално  предложение 

докладчикът да състави проекти за решение и да ни ги предложи за 

нарушение на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс и на чл. 182, ал. 4 от 

Изборния кодекс. Имаме всички данни за това нещо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да бъде изготвен 

такъв проект. (Реплики на Йорданка Ганчева.)

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Аз правя контрапредложение  – 

да бъде оставено за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам  на  гласуване  постъпилото  в  зала  предложение  да  бъде 

установено  нарушение  на  чл.  181,  ал.  2  и  на  чл.  182,  ал.  4  от 

Изборния кодекс.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  8 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев),  против – 

11  (Александър Андреев,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч 

Солакова, Таня Цанева).

Колеги, не се прие това предложение.

Заповядайте във връзка с гласуването.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  уважаема  госпожо 

председател!  Като  докладчик  правя  предложение  да  се  изиска  от 
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СЕМ  звуковият  файл  с  интервюто,  за  да  може  всички  от 

Централната избирателна комисия да установим по несъмнен начин 

какви изказвания са направени на английски език, на български език 

и да вземем цялото интервю, за да вземем едно мотивирано решение. 

Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, чухте това предложение.

Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Правя обратна процедура.

Досега  имаше  време  колегата  докладчик  да  организира 

качването на линк, който е даден в сигнала. В сигнала има линк. Ние 

дадохме  почивка  и  всички  от  нас  се  запознаха  внимателно… 

(Реплики.)

Може ли да се изслушваме, колеги?

Всички, които пожелаха, се запознаха с видеото, към което 

насочва  сигнала,  така  както направихме с другото видео.  Така че 

предлагам да не изискваме нищо от СЕМ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има две 

процедури, не мога повече да ви дам. (Реплика на Георги Баханов.) 

След това ще се обясните като лично обяснение, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Правя мотивирано искане. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  искане  – 

процедура, и обратна процедура. (Реплики.)

Колеги, подлагам… (Реплики.)

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли само за момент?

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, с оглед 

направеното контрапредложение от колегата Матева, само искам да 

мотивирам  предложението  си  –  че  линкове  към  статии  досега 

Централната  избирателна  комисия  не  е  разглеждала.  Правя 

предложение  да  се  изиска  официално  от  Съвета  за  електронни 

медии,  както  правим  за  всички  други  сигнали,  да  се  изиска 

официалната информация, официалния запис.

105



ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Вие  вече 

поискахте това и беше по процедура. Имахте обратно процедурно 

предложение.  Това,  което направихте,  не беше по процедурата на 

ЦИК, господин Баханов. 

Единствено за процедура имате право, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Да,  искам  да  обоснова.  Ние  в 

момента  взехме  –  не  приехме  решение  за  установяване  на 

нарушение. Какъв материал ще искаме? Единствената възможност е 

да остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  такова 

предложение. (Реплики.)

Колеги, подлагам на гласуване… (Реплики.)

Колеги, може ли за внимание!

Подлагам на гласуване получаване на съответния материал, 

предложението на господин Баханов.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  6 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Румен Цачев),  против – 11 (Александър Андреев, Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Заповядайте за отрицателен вот.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  гласувах  „против“  направеното 

предложение,  тъй  като  считам,  че  преди  това  Централната 

избирателна  комисия  с  гласуване  прие  решение,  с  което  не  се 

установява нарушение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, остава за 

сведение.

И  в  този  бурен  ден,  който  вече  приключи,  моля  ви  да 

отворите в моя папка – проект на решение.

Колеги, след като беше извършена проверка и прозвъняване 

на всички 31  районни избирателни комисии, се установи, че двете 
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подвижни избирателни секции в 23-РИК продължават своята работа 

до  21.00  ч.,  поради  което,  колеги,  ще  обявим  като  Централна 

избирателна комисия края на изборния ден в 21.00 ч.

Моля да погледнете проекта на решение. 

Имате ли коментари, предложения, забележки? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна 

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – няма.

Колеги, това е Решение № 4031-ПВР.

Колеги,  имаме  едно  решение  във  връзка  с  машинното 

гласуване.

Заповядайте,  господин  Чаушев.  След  това  е  госпожа 

Бойкинова.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвах ви в 15.00 ч. 

ситуацията. Трябва да си вземем решението.

Първото, казах ви какви бяха вариантите – да ги повтарям ли 

сега пак? 

Предлагам  директния  вариант  –  да  си  приберем  флаш 

картите тук утре, 14.00 ч. от двама, трима, четирима, колкото искате 

колеги, колкото смятате за необходимо. Не знам дали има желаещи. 

Аз, тъй като виждам, че няма желаещи, поемам да съм единият.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предложението е да отидем, да вземем флаш картите,  те да бъдат 

съхранявани  в  Централната  избирателна  комисия  до  изтичане  на 

срока за обжалване, а ако се обжалва – до края на производството, 

след което да бъдат върнати на фирмата.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, това е – да бъдат върнати към 28-ми.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: А ще ни предоставят други?
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ЕРХАН ЧАУШЕВ:  За 8.30 ч.  е тяхното предложение, но в 

колкото решим. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предложението е за господин Чаушев и господин Райков. Това бяха 

двама колеги, които щяха да заменят, ако беше необходимо, госпожа 

Бойкинова и господин Ивков миналия път.

Колеги,  да гласуваме предложението – господин Чаушев и 

господин Райков.

Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня 

Цанева),  против – няма.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз исках само да ви уведомя, 

че  изборният  ден  приключи  с  90  сигнали  и  жалби.  По  всички 

Централната избирателна комисия се произнесе, регистърът е готов 

и ще бъде публикуван.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова, чудесно!

И господин Баханов по повод бюлетината.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  както  преди 

почивката ви запознах извън микрофон, в изборна секция, записано 

е: Тулуза, Франция, от Любомир Гаврилов е изпратен сигналът. 

На вниманието на председателя на ЦИК: „Уважаеми членове 

на ЦИК, следната заснета бюлетина може да се намери във Фейсбук. 

Моля да вземете мерки за нейното анулиране.  Номерът се вижда. 

Нарушението е в секция в Берлин“.

Заснета  е  бюлетина  с  неотрязано  ъгълче  с  номер.  Имайки 

предвид процедурата на гласуване, е заснета от някой вътре, когато 

избирателят е упражнявал правото си на глас. След което това нещо 
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е било откъснато при предаване на бюлетината преди гласуването, 

така че не може да се изпълни желанието на подалия сигнала и не 

може да се анулира. Предлагам да е за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли 

противни становища? Не виждам. Остава за сведение.

Колеги, имаме ли други доклади?

Колеги, чака ни сериозна работа. Приключи изборният ден, 

но  ние  имаме  да  получаваме  резултати.  Моля  всички  съобразно 

графика. Не свиквам към настоящия момент заседание утре. Ако се 

наложи, ще свикам извънредно такова.

Закривам днешното заседание.

(Край 21.10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенографи:

Катя Бешева

Цвета Минева
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