ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 496
На 7 март 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Дневен

р е д:

1. Доклад относно брой на бюлетините по области.
Докладчик: Севинч Солакова
1а. Проект на решение относно приемане на хронограма за
частичните избори, насрочени за 30 април 2017 г.
Докладчик: Бойчо Арнаудов
2. Проект на решение относно приложимите решения на
Централната избирателна комисия при произвеждане на частични
избори за кметове.
Докладчик: Румяна Сидерова
2а. Доклади относно гласуването извън страната.
Докладчик: Йорданка Ганчева
3. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели.
Докладчик: Емануил Христов
4. Доклади по медийни пакети.
Докладчици: Таня Цанева и
Катя Иванова
5. Искания за отваряне на запечатани помещения.
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Докладчици: Иванка Грозева, Румен
Цачев и Георги Баханов
6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладчик: Румен Цачев
7. Доклади по жалби и сигнали.
Докладчици: Александър Андреев,
Метин Сюлейман, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов
7а. Доклад по разяснителната кампания.
Докладчик: Камелия Нейкова
8. Доклад относно Изпълнително бюро АСЕЕЕО.
Докладчик: Мария Мусорлиева
8а. Проект на решение относно приемане на Методически
правила за дейността на Обучителното звено към ЦИК при
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март
2017 г.
Докладчик: Ерхан Чаушев
9. Доклади по писма.
Докладчици: Севинч Солакова,
Метин Сюлейман, Камелия
Нейкова, Иванка Грозева,
Георги Баханов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова и
Емануил Христов
12. Доклади относно предаване на изборни книжа и
материали на секционни избирателни комисии.
13. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
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Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и
Таня Цанева.
ОТСЪСТВА: Ивилина Алексиева, Цветозар Томов, Владимир
Пенев и Росица Матева.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.
* * *
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Здравейте, уважаеми
колеги!
Добре дошли на заседание на 7 март!
Виждате дневния ред. Моля за допълнения.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля да бъда включен в т. 7 – Доклади
по дела, жалби и сигнали.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да ме включите в „Писма“.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И мен, ако обичате, в „Писма“.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Моля,

уважаема

госпожо

председателстващ, да ме включите в „Доклади във връзка с
гласуването извън страната“. Нова точка.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Нова т. 2а.
Госпожа Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако обичате да ме включите в
точката „Жалби и сигнали“.
ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Госпожа

Солакова,

заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам нова точка в дневния ред
– Подаване на заявка до Печатницата с копие до министъра на
финансите на заявка за отпечатване на бюлетините за тези изборни
райони, за които имаме предложение от областните управители, а
по-късно и за останалите, за които получим.
ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Уважаеми

колеги,

предлагам това да е т. 1 от дневния ред, а първата от дневния ред
става т. 1а.
Други предложения?
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, госпожо председател, да
ме включите в точка „Отваряне на помещения“, в точка „Сигнали и
жалби“, и в точка „Писма до РПУ“ – ако няма, да е нова.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само да кажа, че отсъстват
госпожа Алексиева, господин Пенев и Росица Матева.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против –
няма.
Заповядайте, госпожо Солакова, по:
1. Доклад относно рой на бюлетините по области.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа има проект на заявка до Печатницата на БНБ с копие до
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министъра на финансите, за тиража на бюлетините за изборните
райони в страната.
Тъй като до този момент не сме получили от някои областни
управители, срокът беше 5 март, предложение за тираж на
бюлетините за съответните изборни райони, предлагам да изпратим
заявката само за тези изборни райони, за които имаме предложение
от областния управител.
Моля да отворите във вътрешната мрежа справка за тиража
на бюлетините в табличен вид. Това е таблица, в която трябва да има
печатница, която печата, изборните райони, брой избиратели 2017 г.,
прогнозен брой бюлетини, предложение от областния управител.
Колеги,
управител“,

виждате

наред

с

в

колона

броя

„Предложение

избиратели

по

областен

предварителните

избирателни списъци, в колона „брой избиратели НС 2017 г.“,
прогнозен брой бюлетини – това е с 10% увеличение, каквото е
изискването на Изборния кодекс. И в колоната „предложение на
областния управител“.
Предлагам първо да разгледаме само тези изборни райони, за
които имаме предложение от областния управител и нашата първа
заявка до Печатницата на БНБ да бъде само за изборните райони, за
които имаме предложение от областните управители.
Ще

ми

позволите

да

прегледаме

предложенията

на

областните управители и в колона „Решение на ЦИК ще отразим
точния брой на бюлетините, които ще подадем като заявка.
За Благоевградски изборен район, Печатница „Демакс“ ще
печата бюлетините, заявеният брой от областния управител е
352 500. Това е закръгленото число на прогнозния брой бюлетини,
както и ние сме определили, въз основа на броя избиратели по
предварителните списъци. Остава толкова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е ли повече от 10%?
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това е малко повече от 10%, но
352 337 няма как да остане. Трябва да е кратно, заради изискването
да са сто броя бюлетини в кочан.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Може и 400.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, но като се има предвид, че в
Благоевград

има

висше

училище,

предлагам

да

приемем

предложението на областния управител.
В Благоевград областният управител не е имал предвид, че в
някои секции са включени и по-голям брой избиратели. В случая
имаше 4 секции, в които има избиратели повече от 10 хиляди в
едната секция, повече от 2000 в други две секции и ние бихме могли
с 13 400 да намалим този брой. В случая областният управител явно
не е имал предвид, не е прегледал избирателните списъци по брой.
Бело поле беше едното кметство. Другите не се сещам, но те също
фигурират в справка, която е публикувана във вътрешната мрежа и
ние сме обсъждали тази справка, след като ни обърна внимание
колегата Нейкова на големия брой избиратели в някои секции.
Установяваме, че това са така наречените служебни адреси на лица,
които са придобили българско гражданство. И в никакъв случай тези
лица не могат да гласуват в същата секция, ако реално ще гласуват,
поради липсата на технологично време за това. И възможности,
разбира се.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз мисля, че можем да приемем
предложението на секретаря, защото за тези лица сме предвидили и
бюлетини извън страната да гласуват и е твърде вероятно те да си
гласуват извън страната при такава физическа възможност. А
физически тук не могат да дойдат да гласуват толкова хора.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз считам, че не би
следвало да намаляваме броя на така предложените от областните
управители бюлетини, тъй като те имат преки наблюдения върху
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съответния район. Още повече – за мен е по-добре да има повече
бюлетини, отколкото да сме изправени пред угрозата да свършат
бюлетини, както беше 2007 г. на кметските местни избори в община
Сандански в 12,00 ч. свършиха бюлетините.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако се отпечатат 10 000 бюлетини,
4000 и т.н., тези бюлетини трябва да бъдат раздадени в секциите, за
да влязат след това в чувалите.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Става въпрос за секции, които са така
наречените „служебни секции“. Това са български граждани, които,
поради липса на интерес, са концентрирани по българското
законодателство в определени секции. Става въпрос за София,
Благоевград и т.н. Това са конкретни секции за конкретни хора. По
10 000 са по списък, но реалността е такава, че повече от 2000 човека
не може да гласуват в изборния ден, каквото и да правим. На
всичкото отгоре тези хора са извън страната. По същество.
Така че аз предлагам наистина да се намалят в един разумен
порядък – около 2000-2500 максимум и да свършим с тези служебни
секции. Все пак реалностите са си реалности и те са точно такива.
Това са служебни секции. И от предните избори в тези служебни
секции повече от 500 човека аз пък не си спомням да са гласували.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, сега отварям протокола на
секционната избирателна комисия в едно от тези населени места от
президентските избори. По списък са били 9623 избиратели, а са
гласували 333, което е в подкрепа на казаното преди малко от
колегата Чаушев.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по данни от
Бюлетина 2014 г. в Благоевградски изборен район са гласували
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314 152. Прогнозният брой бюлетини с 10% увеличение на броя, въз
основа на предварителните избирателни списъци по нашата справка
и по нашето предложение е 352 337, закръглено, така че да има по
сто броя бюлетини в кочан, стават 352 400. От тези бройки
предложението ми е да бъдат намалени с 13 400, това предложение
да бъде подложено на гласуване и в случай че не бъде прието, тогава
остава предложението на областния управител.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против
– няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:

Уважаеми колеги, в Бургаски

изборен район предложението на областния управител абсолютно
съвпада с прогнозния брой на бюлетините – 406 700. Печатницата на
БНБ ще печата бюлетините.
Предлагам да възприемем предложението на областния
управител.
Следващият изборен район, за който имаме предложение, е
Видински изборен район. Виждате едно малко увеличаване на броя
по предложението на областния управител. Най-вероятно той си има
своите съображения.
Предлагам да възприемем предложението на областния
управител. Печатницата на БНБ ще печата бюлетините.
Врачански изборен район – също Печатницата на БНБ ще
печата бюлетините. 183 000 е предложението на областния
управител. Също съвпада с предложението като прогнозен брой от
Централната избирателна комисия.
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В Габровски изборен район имаме предложение, което е с
едно минимално завишаване на прогнозния брой. Предложението на
областния управител е за 124 764. Поради невъзможност да подадем
като заявка такъв брой, а трябва да се съобразим с изискването за
сто броя в кочани, предлагам 124 800. Печатница „Демакс“ ще
печата бюлетините.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това са близо 2200 бюлетини в
повече.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В Габрово също има висше учебно
заведение. Увеличението е в рамките на 2000.
Да гласуваме ли отделно?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

В

Добрички

изборен

район

предложението е за 205 500. Може би с 300 и нещо е увеличението.
Печатница „Демакс“ ще печата.
Предлагам да възприемем предложението на областния
управител.
За Кърджалийски изборен район. Печатницата на БНБ ще
печата. Предложението на областния управител е 288 873. Това е с
малко понижаване на прогнозния брой, който при нас е 289 000.
Закръглили сме го, а точният брой в писмото на областния
управител…
Между другото, всички писма на областните управители се
намират тук разпечатани, за да може да се види и да се провери от
всеки колега, който прояви интерес.
289 000 би трябвало да е броят, съгласно прогнозния брой от
Централната избирателна комисия с 10% увеличение. Ако вземем
под внимание предложението на областния управител трябва да е
288 900.
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Предлагам ви да заявим 289 000, което в крайна сметка е със
100 броя бюлетини разлика, а така стъпваме на прогнозния брой с
10% увеличение.
Искате ли да го гласуваме отделно? Не.
Кюстендилски изборен район. Печатница „Демакс“ ще печата
бюлетините. Предложението на областния управител е за 148 000.
В Кюстендилски изборен район остават с 800 броя по-малко.
И в този случай също ви предлагам ние да стъпим на прогнозния
брой с 10% увеличение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Защо? Там са същите тези служебни
секции.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като в Кюстендилски
изборен район, аз лично не съм направила справката по
избирателните секции по предварителните избирателни списъци,
затова или да отложим…
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ви предлагам да приемем
предложението на областния управител, което за мен е даже поголямо, отколкото избиратели ще дойдат.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Госпожо

председател,

тогава

предлагам да се подложи на гласуване предложението на госпожа
Сидерова – да се възприеме предложението на областния управител
за 148 хил. броя бюлетини.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мартин Райков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Колеги, в Кюстендилски изборен район бюлетините ще се
печатат в Печатница „Демакс“.
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Ловешки изборен район, № 11. Предложението на областния
управител съвпада с прогнозния брой, както е изчислен и в
Централната избирателна комисия – 138 000. Печатницата на БНБ
ще печата.
Монтана – 12 изборен район, Печатницата на БНБ ще печата
бюлетините, 143 500 – едно съвсем малко завишение на броя на
бюлетините в сравнение с прогнозния брой.
Предлагам да възприемем предложението на областния
управител – 143 500, ако няма други предложения.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Подлагам на гласуване
предложението за Монтана.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мартин Райков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в Пазарджик
нямаме предложение.
В Пернишки изборен район, № 14, Печатница „Демакс“ ще
печата бюлетините. Броят бюлетините, предложения от областния
управител е 126 560. По предварителни списъци с прогнозен брой на
бюлетините, съгласно нашите изчисления в ЦИК, е 123 827.
Предлагам да възприемем предложението на областния
управител за 126 500.
РУМЯНА СИДЕРОВА: И там има много такива секции.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да го гласуваме ли отделно?
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Няма нужда, щом сме
съгласни.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Съгласни сме за 126 500.
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Плевенски изборен район, № 15, Печатницата на БНБ ще
печата бюлетините. Предложението е за 277 000 по предложението
на областния управител, със съвсем леко увеличение в сравнение с
прогнозния брой, изчислен от Централната избирателна комисия.
Приемам предложението на областния управител. Също
отчитам, че в Плевен има висше учебно заведение.
Ако няма други мнения по този въпрос, да не го гласуваме и
да го приемем – 277 000 броя бюлетини за Плевенски изборен
район? – Не виждам.
Колеги, Пловдив-град, 16 изборен район. Печатницата на
БНБ ще печата бюлетините. 343 000 е предложението на областния
управител. Почти съвпада с прогнозния брой.
И за Пловдивски 17 изборен район, пак Печатницата на БНБ
ще печата. Също съвпада, със закръглението, разбира се, с
прогнозния брой, изчислен от Централната избирателна комисия.
Следващия изборен район, за който имаме предложение от
областния управител, е 21 изборен район – Сливенски. Печатницата
на БНБ ще печата. 197 000 е предложението на областния управител.
Предлагам да го възприемем, ако няма друго предложение.
Съвсем малко завишение в сравнение с нашия прогнозен брой.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Приемаме го.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Следващият

изборен

район

–

Старозагорски. Печатницата на БНБ ще печата бюлетините. Имаме
предложение за 337 400 от областния управител.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Седем хиляди отгоре.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, както виждам по
дискусията, в този случай да подложим на гласуване по-скоро
нашето предложение, изчислено като прогнозен брой, а именно
330 500.
Моля да се подложи на гласуване.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване за нашето предложение 330 500 за Стара Загора.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Уважаеми

колеги,

следващият

изборен район – Ямболски, № 31. Печатницата на БНБ ще печата.
Числото, което виждате в тази таблица, пропуснато е да се отбележи,
че това е броят на избирателите по писмото на областния управител.
Тук прави впечатление, че броят на избирателите, както е
посочен в писмото на областния управител, може да видите в тази
таблица, в която са събрани всички предложения на областните
управители, изрично пише, че към 2 март са подадени 1422
заявления за гласуване по настоящ адрес. Вярно е, че тези бройки ще
могат да бъдат поети от 10-те процента увеличение.
Затова аз ви предлагам 127 400. Това е на база прогнозния
брой, изчислен в Централната избирателна комисия, въз основа на
предварителните избирателни списъци.
И моля това предложение да бъде подложено на гласуване –
127 500.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
уважаеми колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам цялата
заявка, която да обхваща тези изборни райони, за които имаме
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предложение от областните управители, въз основа на така
представените бройки бюлетини или с гласуване уточнени в рамките
на днешното заседание, заявката да я изпратим до Печатницата на
БНБ с копие до министъра на финансите в съответствие с
утвърдената практика. В тази заявка ние посочваме основните
изисквания при отпечатване на бюлетините, основни текстове от
Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия
за одобряване на образците книжа, техническите характеристики,
както и Решение № 4278 за извършване на контрол при
отпечатването на бюлетините.
КАТЯ ИВАНОВА: Само до Печатницата на БНБ или и до
„Демакс“?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само до Печатницата на БНБ в
изпълнение на Договор № 13 от 6 март 2017 г., като основен
изпълнител.
В тази заявка само ще допълним един ред, че за изборните
райони, които не се обхващат от тази заявка, ще бъде подадена
допълнително заявка след получаване на предложения от областните
управители за тираж на бюлетините.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване на всички заявки, одобрени от нас.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам копие
от заявката да изпратим до заместник министър-председателя и
министър

на

отбраната

с

копие

до

главния

секретар

на

Администрацията на Министерския съвет, като посочим, че все още
не сме получили предложение за тираж на бюлетините от
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областните управители, които не са обхванати от така представената
заявка.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като колегите
от РИК – Плевен са одобрили предпечатния образец на бюлетината,
уведомена съм, че има една техническа грешка в бюлетината –
вместо „изборен район“ е изписано „район“. Имаме време в момента
да

реагираме, нищо не налага спешни действия, за да бъде

извършена поправката по друг начин.
Предлагам да блокираме с помощта на колегите Нейкова и
Баханов тази бюлетина и да се обадим на РИК – Плевен, да одобрят
веднага след генериране на поправеното съдържание на бюлетината.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване на това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Уважаеми колеги, благодарим много на госпожа Солакова,
благодарим на двойката, която ползва кодовете.
Преминаваме към:
1а. Проект на решение относно приемане на хронограма
за частичните избори, насрочени на 30 април 2017 г.
Господин Арнаудов, заповядайте.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в моя директория от днешното
заседание е качена хронограмата за частичните избори за кметове,
насрочени на 30 април 2017 г. Моля да се запознаете с нея и ако
забележите някакви грешки да ги коментираме.
Само ще ви кажа, че съм работил върху хронограмата от
предишните частични избори, само съм преизчислил датите.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване на хронограмата. Ако нещо се забележи, може и
впоследствие да се отстрани.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Мария Мусорлиева,
Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
Уважаеми колега Арнаудов, номерът на решението, с което
приемаме хронограмата е № 4416-МИ.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В тази връзка предлагам хронограмата да
се качи на страницата в секция „Частични избори“, за да могат да
започнат да си подреждат работата останалите участници в изборния
процес.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Няма възражения по това
предложение, нали? Приема се, качва се.
Следващата точка:
2. Проект на решение относно приложимите решения на
Централната избирателна комисия

при

произвеждане

на

частични избори за кметове.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът е в моя папка от днешно
заседание. По същество има само една добавка към приеманите
решения за частични избори относно действащите решения. Това е
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т. 47 от решението. Останалите решения остават да действат, не сме
ги изменяли, не сме ги променяли.
Единствената добавка е т. 47 – определяне възнагражденията
на членовете на комисиите, защото за тези избори те са определени с
общото решение, но в предишните решения не сме го били
включили, тъй като то е било с последващ номер. То е общо за
всички частични и нови избори оттук нататък.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – няма.
Уважаема колега Сидерова, номерът на решението Ви е
№ 4417-МИ.
Преминаваме към:
4. Доклади по медийни пакети.
Госпожа Таня Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо Мусорлиева.
Колеги, предлагам да гласуваме анблок четири заявки.
С вх. № НС-24-59 от 6 март 2017 г. запитването е от
Политическа партия „Българско национално обединение“ и медия
„Национална кабелна телевизия „Евроком“ на стойност 10 009,20 лв.
Съответният субект има средствата по медиен пакет.
С вх. № НС-24-56 от 6 март 2017 г. медия „Крос“ АД и
„Движение за радикална промяна – Българската пролет“. Заявката е
на стойност 2000 лв.
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Заявка с вх. № НС-24-54. Медията е „Би Ай Телевизия (BIT)
и коалиция от партии „Нова република“. Заявката е на стойност
6936 лв. Съответният субект има сумите.
И заявка с вх. № НС-24-53. Медия „Нова Броуд кастинг“ и
коалиция „Движение „Да, България“. Заявката е на стойност
39 888 лв. Има съответния субект сумите по медиен пакет.
Всичките заявки бяха с ДДС. Предлагам да бъдат изпратени
писма, че имат тези средства.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева); против – 1
(Мария Мусорлиева).
Стандартен е отрицателният вот – не съм против, разбира се,
заявките, а съм против това, че не е разработена въобще тази
материя в закона и е неясно раздаването на медийни пакети от
бюджета на държавата.
Продължете.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви за одобрение
договори.
Договор с вх. № НС-24-58 от 6 март 2017 г. Договорът е
между независим кандидат Димитър Байрактаров и „Евроком“ –
национална кабелна телевизия. Договорът е на стойност 4920 лв.,
като включва в предмета си излъчване на предизборен спот в
програмата на телевизията – 2520 лв., интернет реклама на сайта на
телевизия „Евроком“ – 80 лв., и участие в предаване – 1500 лв. Или
общо с ДДС, както казах – 4920 лв.
Колеги, следващият договор, който ви предлагам

за

одобрение, е с вх. № НС-24-55 от 6 март 2017 г. Договорът е между
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коалиция „КОЙ – Българската левица и Зелена партия“ и медията
„Крос“ АД, вестник „Галерия“. Договорът е на стойност 12 000 лв. с
ДДС, като включва: пълноцветно рекламно каре със съответните
размери на цена 3600 лв. с ДДС, една страница интервю с цена 3600
лв. с ДДС, и пълноцветно рекламно каре с цена 4800 лв. Както казах
– 12 000 лв. с ДДС. Договорът отговаря на нашите изисквания.
И следващия договор, който ви предлагам да одобрение, е с
вх. № НС-24-60 от 7 март 2017 г. Договорът е между „Инвестор БГ“,
телевизия „Булгерия Он Еър“ и коалиция от партии „Нова
република“, като договорът е на стойност 12 000 лв. с ДДС и
включва излъчване на рекламни форми, съгласно медиен план, като
в медия план са описани дните и часовете, а именно излъчване на
клип с продължителност 30 секунди – 48 броя, и платен репортаж с
продължителност 1 минута – 2 броя.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева); против – 1 (Мария
Мусорлиева).
Заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
одобрение договор за медийна услуга с вх. № НС-24-34 от 6 март
2017 г., сключен между Политическа партия „Движение за
радикална промяна – Българската пролет“ и Българската национална
телевизия. Общата стойност на договора е 17 820 лв. с ДДС, като в
предмета на договора медийната услуга се изразява в следното: три
броя интервюта в сутрешния блок „Денят започва“ на стойност
7740 лв. с ДДС, три броя излъчвания в рубриката „Това съм аз“ на
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стойност 4140 лв. с ДДС, и шест броя излъчване на агитационен
клип на стойност 5940 лв. с ДДС.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
уважаеми колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин

Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – 1 (Мария Мусорлиева).
Колеги, преминаваме към:
2а. Доклади относно гласуването извън страната.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, тъй като пристигат много
писма, препратени от Министерството на външните работи, които
или са с предмет адреси на секции, или съгласие, ще ви ги
издиктувам като входящи номера, а администрацията ще обобщи
информацията, която в по-късната част на заседанието, или
евентуално утре ще ви бъде представена за сведение.
Вх. № НС-04-01-62 от 7 март 2017 г. е от Лос Анджелис.
Става въпрос за адреси на секции.
Съгласие от Мароко – вх. № НС-04-01-11-23 от вчерашна
дата.
Съгласие Куба от днешна дата, вх. № НС-04-01-25.
Разрешение от Виена, като знаете, припомням, че с наше
писмо от 4 март ние обърнахме внимание на Министерството на
външните работи, че не е поискано и съответно няма данни за
дадено съгласие във Виена за 10-и, 19-и, 21-и и 22-ри, сега ни
уведомяват, че има с вх. № НС-04-01-11-24 от 7 март 2017 г.
С писмо с вх. № НС-04-01-60 от 6 март 2017 г.
Министерството на външните работи ни е изпратило, съгласно и
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наше решение, номерата на секциите, които са образувани извън
страната.
С вх. № НС-04-01-13-78 от 6 март 2017 г. ни е изпратена
информация от Посолството в Атина за конкретна секция на
Омония, ул. „Домуко“, общинска библиотека.
Колеги, докладвам ви, че в оперативен порядък уведомихме
Министерството на външните работи след

разговор с колегата

Чаушев и госпожа Грозева за датата 16-и и днес до обяд ни обещаха
да има върнат отговор дали е удобна тази дата с оглед планиране и
организация на работата вътре в министерството.
Вх. № ЕП-03-1-10 от 7 март 2017 г. Това, колеги, е доклад от
заседанието на Работна група „Общи въпроси“, проведено на 3 март,
като ни уведомяват, че председателството информира, че поради
предстоящото заседание на Европейския съвет на 9 март няма да
бъде проведено заседание на работната група „Общи въпроси“ на 10
март. Следващото заседание на групата е планирано след седмица на
редовната пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург в
периода 13-17 март, тоест на 31 март т.г.
За сведение, колеги.
Вх. № НС-04-01-52/2, което е от Генералното консулство в
Лос Анджелис. Става въпрос за тиража бюлетини. Може би от
Министерството на външните работи са изискали информация.
Предлагам да бъде за сведение.
Вх. № НС-04-01-62/1 от 7 март 2017 г. Това е от Посолството
в Отава. Приложено са ни изпратили заповеди за образуване на
избирателните секции.
Вх. № НС-04-01-62/2 от Посолството във Вашингтон.
Представен ни е списък на адресите на секциите.
Вх. № НС-04-01-62/3, като от Министерството на външните
работи ни изискват контактна информация с място Маригня с оглед
организация на изборите.
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Колеги,

имаме

протоколно

решение

да

изискаме

и

предоставяме тази информация, така че – за сведение.
С вх. № НС-04-01-11-26 от 7 март 2017 г. е пристигнало
писмо от Министерството на външните работи за липса на отговор
за образуване на избирателни секции извън дипломатическите
представителства.
Колеги, считам, че това трябва да го съобразим,м след
обобщаване на информацията, тъй като току-що ви докладвах и
заповеди за образуване на секции в Канада, където бяха включени и
градовете, извън дипломатическите и консулските служби.
Колеги, тъй като днес ми се обади асистентката на
наблюдателя ни от ОССЕ Маша Янушевич да ни помоли да бъде
предоставена информация за броя на неуспешно подадените
заявления, ние разполагаме с това число, то е видно, на 4 март беше
представено заедно с цялата относима информация, но тъй като не е
било публично като крайна цифра, ви моля за протоколно решение
за предоставяне на тази информация на наблюдателите от ОССЕ,
както

направихме

по

аналогичен

ред

с

другата

изискана

информация.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Мнения и въпроси има ли,
уважаеми колеги?
Режим на гласуване анблок на доклада.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Мария Мусорлиева,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, като предоставяме тази
цифра, ще помоля администрацията, ние имаме такава обобщена
информация, да предостави и причините, от които е видно, че
грешките са били непоправими и това е довело до непотвърждаване
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на подадените заявления за гласуване извън страната. Знаете, че
почти за всички случаи ние правихме и повторна проверка.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
Преминаваме към:
3.

Проект

на

решение

относно

регистрация

на

наблюдатели.
Госпожо Бойкинова, заповядайте за доклада на Емануил
Христов.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви проект за
решение относно регистрация на наблюдатели от сдружение
„Интеграция“. Проектът е с № 4409 и е в папката на колегата
Христов.
Сдружението вече е регистрирано с Решение № 4379 от 1
март 2017 г. Със заявлението всъщност се иска регистрация на още 7
упълномощени представители на сдружението. Представени са
всички изискуеми документи, седем броя декларации. Списъкът е
предоставен в електронен вид и на технически носител. Също така
има пълномощно от представляващия в полза на тези седем
упълномощени

представители

на

сдружението.

Иска

се

регистрацията им като наблюдатели в страната. „Информационно
обслужване“ е извършило проверка и се установява, че към датата
на регистрацията лицата отговарят на изискванията на Изборния
кодекс и на наше решение.
Поради

което

ви

предлагам

да

регистрираме

като

наблюдатели в страната седем упълномощени представители на
сдружение „Сдружение „Интеграция“, както следва. Регистрираните
наблюдатели да се впишат в публичния регистър и да им се издадат
удостоверения.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, имате
ли забележки, мнения?
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Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Мария Мусорлиева,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против
– няма.
Уважаема колега Бойкинова, номерът на решението е
4418-НС.
5. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, аз се записах в тази точка, тъй
като имам пет чакащи искания за отваряне, някои от които съм
подготвила, но ние така и не взехме решение какво ще правим с
исканията, където се съхраняват и книжата от Националния
референдум 2016 г.
ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Уважаеми

колеги,

заповядайте за мнения.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Ако

има

обаче

книжа

от

референдума, трябва да си останат в това помещение, а да не ги
изнасят.
Другите видове избори да изнесат. Този избор няма да покрие
пространството на пет, или на два, или на други видове избори.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, съвсем
логично е това.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Румен не е съгласен.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да мине делото във
Върховния съд.
Заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: В част от помещенията, знаете, малки
общини са, те именно затова искат, за да могат да освободят
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помещението, да сложат от предстоящите избори, да си направят
съответната организация. Какво значение има дали ще бъдат
преместени чувалите, или ще останат там? Просто в решението
трябва да запишем, че под контрола на назначената от кмета
комисия, трябва да се извърши преоборудване, пренареждане или
преместване на чувалите, тоест това, което са поискали.
Да обърнем внимание на това, което каза и колегата
Бойкинова – да се обърне внимание в случаите, когато има от
референдума книжа и материали, да няма никакво разбъркване,
смесване и т.н. Но иначе нека да извършат. Това е моето мнение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз обаче ви питам: защо трябва да
извадят в друга стая да заключат тези книжа, за да приберат вътре
тези, които са от парламентарните избори, като спокойно може в
другата стая да заключат парламентарните избори, и след като влезе
в сила решението за референдума, ще им разрешим да правят
размествания.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, ясни са
двете становища и с гласа си ще изразим кое подкрепяме.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Исках само да предложа това, което
предложи господин Цачев, да го формулира като изречение и
съответно да докладва първото, ако има такива решения,н за да
може след това да няма несъответствия при останалите.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз предлагам с протоколно решение
да одобрим сега какви ще ни бъдат действията, решенията за
отваряне да ги започнем от утре, аз също имам няколко искания за
отваряне, ще ги подготвя за утре и ще ги караме, да не е сега, а да ги
започнем от утре.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: От кое предложение
започваме?
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Сега да докладваме такива, които са само за
сведение в тази точка от дневния ред.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Първо подлагам на
гласуване предложението на господин Цачев с указание да им
кажем, че могат да се местят тези от референдума, заедно с другите,
но под контрол, без да се пипат, без да се отварят, до приключване
на делата във Върховен съд.
Режим на гласуване на предложението на господин Цачев.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Мария Мусорлиева,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 2 (Георги
Баханов и Ивайло Ивков).
Много благодаря на господин Цачев, че ще изготви проекта и
от утре ще започнем да ги приготвяме.
Заповядайте за отрицателен вот.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах „против“ това предложение,
защото ми се струва абсолютно необосновано. Какво значи да
обърнем специално внимание на кметовете, когато ги пренасят, да
обърнат специално внимание? Тоест, ако пренасят книжа от
референдум и от избори за народни представители с другите трябва
да са невнимателни, така ли? За мен взимаме прибързани и
необосновани решения, които нищо не казват по този начин.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-14-78
от 7 март 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
искане от кмета на община Рила, подписано и подпечатано с печата
на общината относно искане за отваряне на запечатано помещение в
община Рила, област Кюстендил, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от произведените избори за президент и
вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. във
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връзка с тяхното предаване в отдел „Държавен архив“, гр.
Кюстендил. Това искане е по повод постъпило в Деловодството на
община Рила писмо от „Държавен архив“ Кюстендил с отправено
искане за предаване на всички документи, съхранявани в община
Рила от изборите за президент и вицепрезидент на Република
България през 2011 г. до края на м. февруари 2017 г.
На основание това писмо кметът на община Рила прави
искане до Централната избирателна комисия да им разрешим да
отворят това запечатано помещение.
Уважаеми колеги, само докладвам, че в искането на кмета е
отбелязано, че „във връзка с вашето писмо с изх. № ПВР-06-3 от
10.01.2017 г. ни информират, че в учрежденския архив се съхраняват
изборни книжа и материали от произведени различни избори,
поставени в отделни шкафове, като всеки шкаф е заключен и
запечатан с хартиени ленти, което смятат, че няма да бъде пречка за
отваряне на запечатано помещение.
Уважаеми колеги, подготвил съм проект за решение, с което
да им разрешим с оглед на докладваното от мен становище от
община Рила, че всички останали видове изори и книжата от тях се
съхраняват в отделни шкафове с отделни печати, хартиени ленти и
т.н. Считам, че ако евентуално там се съхраняват книжа и материали
от референдума през 2016 г., не е пречка да им разрешим да се
отвори помещението, в което се съхраняват тези изборни книжа и
материали и да предадат само и единствено документите за
президент и вицепрезидент 2011 г.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване на предложението.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Мария Мусорлиева,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
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Номерът на решението Ви, уважаеми господин Баханов, е
4419-ПВР.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-176 от 6
март 2017 г. – писмо от кмета на община Угърчин, с което прави
отчет за това, че е отваряно помещението, в което се съхраняват
книжа и материали от местните избори 2011 г. във връзка с
извършване на експертиза и са предадени на „Държавен архив“.
Докладвам го за сведение.
Също така с вх. № ПВР-06-36 от 1 февруари 2017 г. – писмо от
кмета на община Долни Дъбник, с което ни уведомява, че е
разпечатано помещението, в което съхраняват книжа и материали от
изборите за президент и вицепрезидент за предаване на пликовете от
ТЗ ГРАО след извършване на проверка.
И писмо вх. № ПВР-06-38 от 3 февруари 2017 г. от кмета на
община Никопол, с което също ни уведомява, че е извършено
отваряне на помещението, в което се съхраняват книжа и материали
от изборите за президент и вицепрезидент 2016 г. във връзка с
поставяне в него на избиратели списъци и други документи от
произведения

национален

референдум,

след

извършване

на

проверка.
За сведение ги докладвам всичките.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви искане за изплащане
на възнаграждение от ОИК – Стралджа, за проведени заседания и
дежурства. Като заседанията са проведени на 1 февруари и 3
февруари 2017 г., а дежурствата са дадени на 30 януари, 2 февруари,
8 февруари и 9 февруари 2017 г.
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В искането, както и в приложените към искането протоколи и
други документи, тъй като част от действията на комисията са във
връзка с административно дело по оспорване на резултати от
изборите, са посочени членовете, които са присъствали на
заседанията и кои са дали дежурствата. Изготвена е счетоводна
справка, както и контролен лист към направеното искане.
Искането отговаря на изискванията на наше Решение № 2901
за провеждане на заседания и за даване на дежурства.
Предлагам да одобрим така направеното искане от ОИК –
Стралджа, и да бъдат изплатени възнагражденията на посочените и
участвали в заседанията и дежурства членове на комисията.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим на
гласуване възнаграждения на ОИК – Стралджа.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Мария Мусорлиева,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
Уважаеми колеги, преминаваме към:
7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, във вчерашно
заседание

докладвах постъпилата жалба от Васил Божанов

Трифонов против Решение № 73 на РИК – Велико Търново. Днес в
Централната избирателна комисия постъпи цялата преписка в
оригинал.
Аз съм подготвил проект на решение, но виждам, че не е качен
в моята папка. Ако ми позволите да го кача и да го прегледаме.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да изчакаме за една минута.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, докато изчакаме да
бъде качено, давам думата на господин Арнаудов.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: В моята папка има сигнал с вх. № НС2348 от 7 март 2017 г., тоест от днес, от госпожа Румяна Дечева,
която ни е представила копие на агитационен материал, доколкото
разбирам, и пише следното: „Приложена е снимка на агитационен
материал на партия, която, ако не е фотомонтаж, е в нарушение на
чл. 181, ал. 2, чл. 182, ал. 5. На снимката се вижда член на чужда
дипломатическа мисия, религиозно лице и призива „Време е да
изберем истинската свобода“ на език различен от официалния, при
това без превод. Запазен е генерираният номер от Фейсбук за
проверка. Възможно е да е провокация, но това единствено партията
може да каже. Поздрави.“
За мен този сигнал трябва да остане за сведение, тъй като,
първо, е Фейсбук, но аз дори и това не мога да видя, защото няма
адрес във Фейсбук и комисията също не може да се запознае.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не съм съгласен с предложението на
докладчика. Ако ние подминаваме с лека ръка такива нарушения,
дайте да не правим никакви актове за никакви нарушения. Няма
смисъл да се упражняваме.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Предлагате ли нещо конкретно, или
просто коментирате?
ИВАЙЛО ИВКОВ:

Да. Предлагам да се изследва, да се

направи проверка, както предложих вчера по казуса на колегата
Цачев. Имаме бюлетина на партия, имаме номер, имаме достатъчно
данни, за да извършим проверка и евентуално да установим
нарушение, ако, разбира се, ни се занимава с това.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Във Фейсбук е.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колега, къде точно да извърша тази
проверка?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Налице е материал. Къде той е публикуван
аз не зная. Не знам как разбрахте, че е Фейсбук.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Пише в сигнала.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля на микрофон да си говорим, нямам
лични разговори с вас, колеги. (Оживление)
БОЙЧО АРНАУДОВ: Тъй като аз няма къде да проверя това,
предлагам предложението на колегата да бъде гласувано.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, продължаваме
първо с господин Сюлейман и след това ще влезем в разговор за
Вашата преписка.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, проектът на
решение, който съм подготвил, вече е качен в моята папка под №
4411. Както ви докладвах и във вчерашно заседание, с жалбата
господин Васил Божанов Трифонов, който е кандидат за народен
представител от коалиция от партии „Реформаторски блок – Глас
народен“ е обжалвал решение № 73 от 2 март на Районната
избирателна комисия – Велико Търново, с което решение е
установено нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс за
извършеното от жалбоподателя Васил Трифонов нарушение. То
се изразява в раздаването на мартеници в училището, в което той
е служител в изборния ден, на които мартенички, видно от
приложения снимков материал, има и призив за подкрепа на
определена партия.
В конкретния случай вече имаме практика, уважаеми
колеги, жалбата е недопустима и така съм подготвил проекта на
решение, тъй като е започнала административно-наказателна
процедура и самото решение е постановено по част Трета от
Изборния кодекс. Оттук нататък, след като бъде съставен акта за
установяване на административно нарушение по оспореното
решение, преписката се изпраща на областния управител за
издаване на наказателно постановление, вследствие на което
жалбоподателят

може

да

изложи

своите

мотиви

за
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незаконосъобразност

на

Районната

избирателна

комисия,

съответно издадените акт за установяване на административно
нарушение

и

наказателно

постановление

в

съответния

компетентен районен съд.
Затова предлагам да приемем решение, с което да оставим
без разглеждане жалбата на Васил Божанов Трифонов срещу
Решение № 73 от 2 март 2017 г. на Районна избирателна комисия
– Велико Търново, като недопустима. Нашето решение подлежи
на обжалване пред ВАС чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Мнения

и

въпроси,

уважаеми колеги? Имате ли нужда от още време?
Режим на гласуване предложението на колегата.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Мария Мусорлиева,
Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против
– няма.
Номерът на решението Ви, господин Сюлейман, е 4420-НС.
Заповядайте за кратък доклад, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, сигналът е в моята папка с вх.
№ НС-23-48 от госпожа Румяна Дечева.
Доколкото разбрах, постъпи предложение в залата той да
бъде изследван. Ако имате да казвате нещо, сега е моментът.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Първо ще подложа на
гласуване Вашето предложение и след това, ако не се приеме,
други предложения.
Режим на гласуване на предложеното от господин Арнаудов.
БОЙЧО

АРНАУДОВ:

Аз

го

Предложението беше на господин Ивков.

предложих

за

сведение.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Прав сте.
Първо да подложим на гласуване предложението на господин
Ивков да се изследва.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да се направи служебна проверка.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за –

7 (Мария Мусорлиева,

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мартин Райков и Румен Цачев); против – 9 (Камелия
Нейкова, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова
и Таня Цанева).
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: За кратък отрицателен вот.
Гласувах „против“, тъй като самият подател на сигнала не е
посочил къде може да бъде проверена информацията. Освен това
самият подател на сигнала казва, че това може да е фотомонтаж
или провокация.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имате ли още?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Да.
Колеги, докладвам ви жалба с вх. № НС-10-58 от 6 март
2017 г. Това е жалба от коалиция „БСП за България“ чрез
Централната

избирателна

комисия

до

Върховния

административен съд срещу наше Решение № 4398-НС от 2 март
2017 г. Жалбата е окомплектована, ще бъде изпратена и по нея
ще се яви, доколкото разбрах, колегата Иванова.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам сигнал,
получен по електронната поща с вх. № НС-22-123 от 7 март 2017
г., не знам дали е качен.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не е качен, няма го в папката.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Очакваме да се качи
сигналът, за да може да вземем решение.
Заповядайте сега за доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, надявам се, че вече
на екраните можете да видите, трябва да е качено в моя папка на
днешна дата и отново ви докладвам вх. № НС-22-123 от 7 март
2017 г.:
„Прикачено ще намерите сигнал за нарушение от страна на
БСП.
На разположение съм на въпроси.
Поздрави от Антони Тренчев“
Сигналът съдържа данни:
„Настоящият сигнал е свързан с предизборна проява на
коалиция „БСП за България“ във Велико Търново, в която,
съгласно приложения снимков материал се вижда участието на
лица,

ненавършили

18-годишна

възраст

в

мероприятие

в

помещение, което е брандирано с предизборни материали на
съответната политическа сила (независимо дали е партиен клуб,
офис или щаб). Снимковият материал се разпространява и в
социалните мрежи, както е видимо от прикачените снимки.
Подобна дейност е пряко нарушение – счита подаващия сигнала –
на чл. 11, ал. 4 от Закона за защита на детето, съгласно чиято
разпоредба всяко дете има право на закрила срещу въвличане в
политически, религиозни и синдикални дейности.
Въз основа на изложеното призовавам да се сезирате по
случая и да предприемете необходимите, съгласно нормативния
ред мерки след съответна проверка на обстоятелствата.“
Уважаеми колеги, моето предложение, на първо място, тъй
като се цитира, че тази проява е била във Велико Търново, да го
препратим по компетентност на РИК – Велико Търново, и да се
препрати копие до Агенцията за закрила на детето.
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Това е предложението ми.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА:

АЗ съм

против предложението на

докладчика. Първо, както е видно от сигнала, е записано, че се
разпространява и в социалните мрежи. Да не говорим за това, че
не е уточнено кои са тези социални мрежи. Но социални мрежи са
Фейсбук,

Туитър

и

личните

блогове.

Ние

дори

нямаме

информация точно от кой тип от социалните мрежи, първо,
независимо че за там става дума.
Затова аз мисля, че каквато ни е практиката, тези социални
мрежи не са медийни услуги и би трябвало да го оставим за
сведение, както и други подобни сигнали.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, само акцентирам на
вниманието ви, че пише, че се разпространява и в социалните
мрежи. Значи се разпространява и по друг начин.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Къде?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Считам, че формалното ни основание
да не се занимаваме със социалните мрежи… Много по-важно е
въвличането на децата в политически прояви, така че моето
предложение и държа, тъй като се вижда, че това е клуб,
предполагам на някоя от политическите партии или сили, които
участват в изборите, децата играят шах, видно от снимките в
такъв клуб, или предизборен щаб. Така че ние да не се
упражняваме, по-хубаво е да го препратим на РИК – Велико
Търново и на Агенцията за закрила на детето, които да
предприемат съответните проверки и да вземат съответните
мерки, ако наистина има такова нарушение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Без да преповтарям Таня, която
изцяло подкрепям, че става дума за социални мрежи, от друга
страна, никъде не се вижда, че става дума за предизборно
мероприятие. Никъде няма текст за предизборно мероприятие и
не е ясно за какво става дума. Така че не може еднозначно да се
приема.
Преди малко гласувахте против нещо, което трябваше да се
изследва. Аз считам, че това трябва да остане за сведение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз подкрепям изцяло докладчика.
По повод казаното от колегата Сидерова… Може ли да се
изкажа, госпожо Цанева. Очевидно е, че много се вълнувате от
сигнала, който не е сигнал, но все пак да се чуят и други мнения в
Централната избирателна комисия.
Госпожо Сидерова, по повод казаното от Вас, че няма
никакви данни за предизборна кампания, колеги, деца има ли? –
Има. БСП за България пише ли? – Пише. Номер 10 служебно
известно ли ни е, че е изтегленият номер на проведения от нас
жребий?
Да подложим, госпожо председателстващ, на гласуване
предложението на колегата докладчик, защото считам, че няма
какви становища повече да се чуят. И това е процедура по
прекратяване

на

разискванията

и

гласуване

на

колегата

докладчик.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Преди процедурата имам дуплика.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това не беше дуплика, то е
в подкрепа на докладчика.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тя имаше реплика към мен.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Първо Таня Цанева, след
това Сидерова, след това госпожа Бойкинова.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, по повод изказаното от госпожа
Ганчева, да, съгласна съм, че деца има, съгласна съм, че има и
плакат…
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Възразявам по начина на водене.
Няма изказване на реплика. Има госпожа Сидерова, чисто
процедурно дуплика.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Добре, имам изказване.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

И

имам

процедура

по

прекратяване. Подлага се на гласуване процедурата, освен
дупликата на госпожа Сидерова.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Права е.
Госпожа Сидерова има дуплика, след това има процедура
по прекратяване, гласуване и след това имате изказвания.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз поддържам становището си, че
от нищо не се вижда, че е предизборно мероприятие, това като
едно. Но се учудвам на двойния стандарт.
Току-що беше докладвана жалба срещу решение за
нарушение в Смолян, където държавни служители в държавна и
общинска форма, бяха привлечени да се запознават с листата на
една партия, на използване на общинска собственост… (Реплики
от Георги Баханов и Йорданка Ганчева) Спри за момент. И там
беше ясно, че става дума за предизборно… Аз имам право на
дуплика, мили хора. Не може да ми кажеш каква дуплика. Вие
имате двоен стандарт. Когато се касае за листите на ГЕРБ
говорите по един начин, когато видите друг сигнал, апропо, без
да има сигнал за предизборно мероприятие, бе да се сочи, че има
публикации в медиите, вие разсъждавате по различен начин.
Моя начин на мислене не мога да го мунщровам според
вашите желания.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Гласуваме процедурата
дали да се прекратят разискванията или не.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Мария Мусорлиева,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева); против – 3 (Камелия
Нейкова, Мартин Райков и Румяна Сидерова).
Прекратяваме разискванията.
Режим на гласуване първо на предложението на Баханов и
след това всички останали.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 10 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман и Румен Цачев); против – 6 (Бойчо Арнаудов, Камелия
Нейкова, Иванка Грозева, Мартин Райков, Румяна Сидерова и Таня
Цанева).
Отрицателен вот на госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, гласувах „против“,
тъй като, съгласно § 1, т. 17 предизборна агитация е призив за
подкрепа или неподкрепа на кандидат на партия, коалиция, или
инициативен комитет. Наименованието и символите на партиите,
поставени върху предмети или другаде, които не съдържат такива
призиви за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на този
кодекс. А в залата се виждаха само деца, които играеха кротко
шах (оживление), което не е забранено от…
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, моля ви за поцивилизовано държане помежду ни и за тишина. (Шум и реплики)
Уважаеми колеги, високопоставени юристи нямаме право
на коментари по отношение на отрицателен вот. Точка!
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Режим на гласуване на предложението на Цанева да остане
за сведение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: За сведение не се гласува. (Шум и
реплики)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Остава за сведение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 8 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Катя Иванова,
Мартин Райков, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 8
(Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман и
Румен Цачев).
Отрицателни вотове – заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах „против“,
тъй като моля колегите да погледнат разпоредбата на чл. 11, ал. 4
от Закона за закрила на детето, където пише, че всяко дете има
право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и
синдикални дейности. Не за участие в предизборната кампания,
както беше изразено в отрицателен вот на колегата Грозева, а
въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.
Никъде не се говори за участие на деца в предизборна кампания,
какъвто беше мотивът за отрицателния вот на колегата Грозева.
Така че, колеги, с това решение, което взехме, Централната
избирателна комисия абсолютно неглижира участието на деца в
предизборни прояви, за да остане за сведение, каквото беше
предложението на колегата Цанева.
Считам, че децата са много по-важни от разни партийни
пристрастия и участието им в партийни клубове на игра на шах.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това ще ти го припомня, като дойде
жалба…
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля ви да спрете да
влизате в разговори помежду си.
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Обещах

след

като

няма

решение

да

продължат

разискванията. Имаше желание за изказване на госпожа Цанева.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Такава процедура няма.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо Сидерова, няма
решение до момента. Колкото и да ми викате, трябва да се стигне
до решение на комисията.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

Няма

такова

нещо.

Такава

процедура няма.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да остане във въздуха ли
сигналът?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Точно така. Няма да е първото,
което ще стои във въздуха.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не мога да спра колегите,
които искат да се изкажат.
Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Успокоиха ли се страстите по
повод сигнала?
Тъй като дебатът беше доста бурен и извън микрофон от
определени колеги, запознавайки се и в момента, защото се чудя
какво провокира такъв бурен дебат, предлагам да изпратим
сигнала за становище от Районна избирателна комисия във
Велико Търново, тъй като, видно и от написаното, а видно и от
изказвания на колеги, стана ясно, че сигналът се разпространява
и на други места, освен социалните мрежи.
Предлагам да гласуваме да изпратим сигнала за становище
от Районна избирателна комисия – Велико Търново.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Проверка и становище.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Проверка къде се е състояло и
становище.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това процедура ли е?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, процедура.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тази процедура е недопустима. Ние
това вече го гласувахме. Това е гласуваното предложение на
докладчика.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз имам отрицателен вот.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Нали Ви дадох думата да
говорите преди това.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз вдигнах ръка за отрицателен вот и
чинно си изчаках реда.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Мислех, че сте си взел
отрицателния вот.
Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ:

Не, че кой знае какво ще кажа.

(Оживление) Въпросът е, че не мога да остана безмълвен при
такова уродливо нещо, каквото е пред нас и което касае сигнала.
Всички разсъждения от това кротко ли си играели дечицата и
дали е в социалните мрежи, са абсолютно безпредметни. Затова
гласувах „против“.
Първо, всички ние знаем, че този сигнал не е от нашата
компетентност. И Трябваше задължително, както е нашата
константна практика, да го препратим на Районната избирателна
комисия за произнасяне, тъй като тук има помещение, в което
пише

„БСП

за

България“,

пише

БСП

и

под

опулените

физиономии на някакви кандидати за депутати има дечица. Това
е сигнал, който трябва да се разгледа задължително. А как ще се
произнесе комисията – не е наша работа да интервенираме в
нейната дейност.
Освен това, ние сме призвани и сме задължени при наличие
на повод като този да препращаме сигналите към компетентния
орган, какъвто е Комисията за закрила на детето. Така сме

42
правили винаги. Недоумявам защо този път ние не го правим и
над кого бдим.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Погледни снимката. Къде виждаш
кандидати?
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля дежурните да слязат
да

приемат

документи,

ще

ви

изчакаме

след

това

за

разяснителната кампания.
Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председателстващ, едно
уточнение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само секунда, господин
Баханов.
Уважаеми

колеги,

наистина

бях

изключително

добронамерена в желанието си по-компактно да направим
докладите си. Както е тръгнало, ще имаме следобедно заседание
и след пет минути ще дам почивка.
Последно Баханов и ще дам почивка.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: А моето гласувахме ли го?
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, при цялото си
уважение

към

всички

участващи

в

дискусията,

моето

предложение беше за препращане по компетентност на Районната
избирателна комисия – Велико Търново, и на Агенцията за
закрила на детето. Не се прие.
Имаше предложение на колегата Цанева да остане за
сведение. Не се прие.
Само ако може, госпожо председателстващ, да знам какво
правим с този сигнал.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз имам предложение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като не знам, някой колега,
ако може, да ми подскаже – предложението да остане за сведение
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не се прие, не се прие и предложението на докладчика за
препращане на РИК – Велико Търново и Агенцията за закрила на
детето. Какво правим с този доклад?
Благодаря ви.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имате предложение за
процедура, но, госпожа Ганчева, аз нямам случай, в който да не
подложа на гласуване предложение за процедура. Ще Ви моля
още веднъж да си го повторите, за да го гласуваме и след това се
дава почивка.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Аз,

уважаема

госпожо

председателстващ мисля, че достатъчно ясна бях, като си
направих предложението: да се изпрати за становище и проверка
от Районната избирателна комисия – Велико Търново.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване на
това предложение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това не е прегласуване. Това е
предложението на Баханов.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не е на Баханов. Режим на
гласуване съм дала.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 7 (Мария Мусорлиева,
Георги Баханов, Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова и Румен Цачев); против – 9 (Севинч
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна
Сидерова и Таня Цанева).
Сега давам думата на госпожа Солакова.
Моля ви, прекратяваме в момента това, ще го отложим за
следобед.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз какво да го правя? Ще Ви го дам да
го преразпределите.
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ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Дайте

ми

да

го

преразпределя.
Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Отново поставям въпроса: какво се случва с този сигнал.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Остава за сведение.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не може да остане за сведение, тъй
като е гласувано да не остане за сведение.
Моля

за

предложения

от

колегите

или

от

председателстващия какво да направим с този сигнал. Ако някой
знае да го разпределите на него.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Момент, спрете да вдигате
ръка. Прекратявам разискванията по този въпрос. Ще го взема за
преразпределение.
Уважаеми колеги, имаме много важни неща във връзка с
бюлетините, съобщение на госпожа Солакова. Нека престанем с
тази детска градина.
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: При повторното гласуване имаше
предложение на колегата Ганчева и тъй като то не се прие,
материалът остава за сведение. Няма предложение „за сведение“,
което да се гласува.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожа

Ганчева

и

прекратяваме по този въпрос. Сериозно ви го казвам.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само да отговоря на колегата
Сидерова под формата на реплика.
Считам, че материалът не може да остане за сведение, ри
все, че Централната избирателна комисия гласува да не остава за
сведение. Още повече считам, че следва малко да се отложи,
както обичайно прави госпожа Алексиева, когато не постигнем
мнозинство за нещо, и да го внесем отново за разглеждане.
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Защото не може Централната избирателна комисия да се откаже
да извършва основната си дейност към момента, а именно да
разглежда сигнали за нарушение на предизборната кампания.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, че ми
давате за пример как да действам. Обичам примерите.
1. Доклад относно броя на бюлетините по области.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам с
оглед необходимост, а и възможност да получим информацията
от останалите областни управители до края на деня и утре да
можем да си направим заявката, предлагам да не изпращаме на
този етап писмо до заместник министър-председателя и министър
на отбраната и отговарящ по въпросите на изборите, писмо, в
което да упоменем областните, които не са ни подали
предложение за тираж на бюлетините.
Предлагам да изпратим до всички РИК и до тези областни
управители писма, в които посочим подадената заявка за тираж
на бюлетини за съответния изборен район в едно писмо до
областния управител и до РИК.
Предлагам да изпратим писмо до МВР, в което да кажем, че
Централната избирателна комисия вече е подала заявка за
отпечатване на бюлетини за гласуване в секциите извън страната
и първата заявка за част от изборните райони в страната, за да са
наясно с процеса по отпечатването на бюлетините.
Предлагам всички тези писма да бъдат гласувани анблок.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване
анблок на страната.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против
– няма.
Преди почивката, уважаеми колеги, ви моля по молба на
колега, който слезе дежурен за нова т. 7а след почивката да
включим „Разяснителна кампания“.
Моля режим на гласуване за допълване на дневния ред.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
И, уважаеми колеги, преди да дам почивка до 14,00 ч., само
Ви моля, колега Андреев, да кажете къде сте качил сигнала, ако
някой дойде по-рано от почивката да може да се запознава.
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, сигналът е
качен в моя папка от днешно заседание. Той е от Съвета за
електронни медии, материалът е качен вътре и проектът на
решение – също.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви, колега
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Отделно от това може ли свързан
доклад с колегата Солакова, тъй като ми е разпределено едно
писмо с всичките заповеди в Стара Загора за предаването на
бюлетини, книжа в кои помещения ще се съхраняват с оглед
организацията.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз се извинявам, това е за
госпожа Солакова за обобщаване.
Моля да го преразпределя.
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Уважаеми колеги, почивка до 14,00 ч.
(Почивка)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
има проектна решение за програмите и методическите правила за
обучително звено в моя папка за днешното заседание.
Моля за точка в дневния ред.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим на
гласуване. Важна е точката. Тя ще бъде т. 8а.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова
и Таня Цанева); против – няма.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
7а. Доклад по разяснителната кампания.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, с вх. № НС-25-9-1 от 4 март 2017 г. сме получили по
електронна поща ценовото предложение за публикация в „Нова
дума“. Това е вестникът на българите в Испания, с което ни
предлагат ценова оферта на стойност, който е идентична като
стойността от кампанията в изборите за президент и вицепрезидент
в края на миналата година за публикация на една цяла цветна
страница

на

наши

материали

от

разяснителната

кампания.

Предлагам ви да одобрим така направеното предложение и да бъде
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възложено на администрацията последващи действия във връзка с
публикуване на съответните материали.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, сега, след като одобрихме
това предложение, ви информирам, че в случай че изпратим
материал до края на днешния ден, той може да бъде публикуван
утре или вдругиден, тъй като този вестник излиза веднъж на две
седмици. Ако го изпратим по-късно, материалът ще бъде
публикуван на 22 март.
Аз ви предлагам с оглед бързина да следваме формата на
материала от миналата година, който беше за гласуването извън
страната, като, разбира се, той бъде приведен във вид за
настоящите избори за народни представители.
Ако възприемате това предложение, ще помоля госпожа
Ганчева, като ръководител на Група „Чужбина“, след заседанието
да погледне също миналогодишното предложение и да можем да
го изпратим до края на деня. И други колеги, ако имат
предложения по текста.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не възразявам, обаче нека
непрекъснато да не се съсредоточаваме в ръководителите на
групи. Ще участвам в създаването на материала, но група
„Чужбина“ е около 11 човека от ЦИК.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, ако
няма други предложения, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Мария Мусорлиева,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова
и Таня Цанева); против – няма.
Заповядайте нататък.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка с моите инициали в
днешното заседание са публикувани клип 3 и клип 4 от
разяснителната ни кампания. Те са свързани с начина на
гласуване.
Моля да се запознаете с тях и да ги приемем с протоколно
решение, ако нямате забележки за някакво изменение. Текстовете
са приети с протоколно решение на Централната избирателна
комисия в предходни заседания, така че само откъм визия, ако
имате бележки.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте за мнения.
Ако няма, режим на гласуване и на двата клипа.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 2 (Георги
Баханов и Ивайло Ивков).
Следващата точка е:
8а.

Проект

на

решение

относно

приемане

на

Методически правила за дейността на Обучителното звено
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към ЦИК

при

произвеждане

на изборите за народни

представители на 26 март 2017 г.
Господин Ерхан Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в моя папка има проект за решение за приемане на
методически правила на обучителното звено и съответната
програма за обучение. Базата е това, което сме правили през 2014
г., респективно за президентските избори 2016 г.
Основните положения, цели, основните принципи и нивата
на обучение са същите. Програмата за обучение е съобразена с
изборите за народни представители и съответно наличието на
преференции. Точка 5 е план-графикът, който ви беше представен
вчера. Разбира се той е примерен, винаги можем да го променим.
Моля да се запознаете с текста, няма нови неща, освен че в
него е залегнала идеята да направим дистанционна форма на
обучение на РИК за страната и съответно обучението на СИК
извън страната да се осъществи в Министерството на външните
работи, в онази голяма зала. И за това обучение в Министерството
на външните работи няма още писани имена, защото просто не знам
кои ще изявят желание да осъществят това обучение.
Това е за представянето. Текстът е пред вас. Мисля, че днес
трябва да го приемем, за да можем утре, най-късно вдругиден да
осъществим

и

логистиката,

връзките

с

„Информационно

обслужване“, респективно районните комисии за осигуряване на
подходящи помещения и съответно технически средства за
извършване на това обучение на РИК-овете.
„Информационно обслужване“ принципно има готовност,
както беше и миналия път, да ни съдейства за това обучение. Просто
трябва да го официализираме, след като приемем съответните
решения на ЦИК и изпратим съответните писма.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз имам
предложения.
Колегата Иванова да влезе в групата, която е за 14.03.2017 г.
от 10,30 ч., тъй като там е Перник и тя е един от хората, които
отговарят за РИК – Перник.
И второто предложение, което правя отделно, обучението,
което е на Софийските РИК-ове, да не бъде дистанционно, а да бъде
на място в зала, осигурена в общината или в областта, където се
провежда. Тоест да не е дистанционно, а да си е директно обучение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям колегата Андреев
изцяло.
Пропуснат е и Бойчо Арнаудов. Виждам групата, която е
Габрово, Русе, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Плевен – предлагам там
да го включим.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожа Сидерова направи моето
предложение – да включим и колегата Бойчо Арнаудов.
Също така и колегата Райков, тъй като и той е нов колега, да
участва някъде. Той да прецени къде да е.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Ивков, искате ли
още думата? Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря Ви.
Искам думата, за да направя едно предложение, което съм
сигурен, че няма да приемете, но тъй като съм убеден, че така ще
стане по-добре, правя предложение да не сме едни и същи хора на
едни и същи области, а да се разместим, по простата причина, че
колкото и да сме унифицирали обученията и да говорим общо взето
неща, които са сходни и дори идентични в голямата си част, друго е,

52
като толкова скоро сме водили обучение на тези хора, сега други
членове на ЦИК да им говорят и да са с тях. Най-малкото не си
доскучаваме така един на друг. Или ние на тези хора.
Предлагам да се разместят.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Записвам предложението
Ви.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз моето предложение ще го
направя така, както го направих и предния път, когато обсъждахме
графика за президентските избори. То донякъде, като смисъл, се
покрива с това на колегата Ивков, но не да се разместим, защото
чисто психологически колегите в голямата си част се преповтарят и
по-добре биха възприели, вече са свикнали с лицата. А всеки колега,
който пожела, независимо дали е включен в списъка, да присъства и
на други обучения.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не да присъства, а да обучава.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И да говори, колега Ивков, и да
обучава. Присъствието на член на ЦИК на обучението, според мен
автоматично води до обучение. И така го приехме за президентските
избори. Предлагам по същия начин да го възприемем и сега.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само един въпрос към
колегата Чаушев. Има ли едно изречение, което да казва, че може да
има размесване между групите? Взаимозаменяемост.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Наистина няма такова изречение, това е
примерен план-график, който съм ви предложил, както е бил. Но аз
поддържам това мнение да няма никаква пречка с или без текст,
който прецени да вземе участие където намери за добре. Защото
обучителното звено поначало сме всички членове на Централната
избирателна

комисия.

Тези

са

дадени

просто

да

първоначалния напън да въведат и който иска да се включи.

поемат
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Първата част от изказването ми ще
бъде изцяло в подкрепа на казаното от колегата Ивков и направеното
от него предложение. Може да се счете, че е реплика на колегата
Ганчева и на колегата Чаушев в тази му част. Считам, че вече по
няколко пъти обучаваме едни и същи РИК-ове. Така сме си
разпределили функциите и те като видят мен, или Ивков или друг,
знаят, че не сме се разпределили, аз, примерно говоря за логистика,
Матева говори за преференции, Трети говори за това. И тъй като те
ни видят вече знаят какво ще им говорим и може би наистина ще се
получи някакво дотягане от страна на РИК-овете.
А съм против всеки да участва, тъй като, както каза и
колегата Ивков, всеки от тези екипи си е разпределил функциите
какво да говори. И една намеса на трети или четвърти колега ще
доведе до разнопосочно говорене.
Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И аз мисля по същия начин, като
господин Баханов. Освен това, колеги, нали не забравяте, че всеки от
нас отговаря за определен район и има връзката с тези районни
избирателни комисии. Така че мисля, че няма пречка.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Обратното казах.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Той се съгласи с мен.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Тогава извинявайте, не съм разбрала.
Аз считам, колеги, че всеки от нас отговаря за определен район,
колегите от районните избирателни комисии са свикнали с нас и все
пак носим отговорност за работата на съответната районна
избирателна комисия, за която отговаряме.
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Така че след като няма пречка всеки, който пожелае, да
присъства на обучението, както е обявено по дати, считам, че все пак
отговорниците би следвало да си присъстват на обучението на
съответните РИК-ове.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Подлагам на гласуване
предложенията по ред.
За Катя Иванова нямате възражения за Перник, нали, госпожо
Иванова?
КАТЯ ИВАНОВА: Да.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване на
предложението на Андреев обучението за София да бъде на място.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 10 (Мария Мусорлиева,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Катя
Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Сидерова и Таня Цанева); против – 7 (Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева и Мария Бойкинова).
Заповядайте за отрицателен вот.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах „против“,
тъй като считам, че ако се направи обучение различно за София,
отколкото за останалите РИК, това ще е дискриминационно по
отношение било за София, било за останалите РИК-ове. Кой както
иска – така да го разбира. По същата логика може да се отиде и в
Перник, който е близо, може да се отиде и в Пловдив, и в
Кюстендил, и Благоевград, които са на 40 минути. Отделно от това
всички РИК-ове се събират за обучението си в зали или в
помещения,

които

са

им

предоставени

от

областните

администрации, така също и за Софийската няма да се налага
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наемане на други зали, различни от тези, в които осъществяват
своята дейност. (Реплики)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля да не влизаме в
разговори помежду си.
Има ли други отрицателни вотове?
Разговорите в зала помежду ни са ирелевантни за самите
решения и протокола, както ни е ясно.
Подлагам на гласуване предложението на Ивков, подкрепено
и от други колеги.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 9 (Мария Мусорлиева,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Катя Иванова и Румен
Цачев); против – 9 (Севинч Солакова, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Остана чужбина, уважаеми колеги. Там са
празни.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам към момента да
изпратим писмо на Министерството на външните работи с датата, на
която ще се проведе обучението с начален час 10,00 ч., за което ни
помолиха. И по-късно да

решим, има време до 16-и, кой ще

присъства с оглед и присъствието на колегите, които ги няма.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение с оглед и
факта, че беше изложено, че е дискриминационно, аз предлагам
обучението за СИК-овете извън страната също да е онлайн.
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ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Други

мнения

и

становища?
Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, като ръководител на група 1.10
считам, че направеното от колегата Андреев предложение не е
удачно, тъй като СИК-овете извън страната са тези, на които ние
действаме като РИК. И при все, че и на срещите, които се
проведоха, чисто организационно не е обсъждана тази възможност,
дори мисля представители на Министерския съвет, считам, че
подобно предложение на база на това, че едни предложения успяха
или не успяха от предходни гласувания, ако това, колега Андреев,
Ви е провокирало, ще доведе до това, че Централната избирателна
комисия не би могла добре да обучи. Знаете, че на тези обучения
присъстват представители на държавата, които ще бъдат в
секционните избирателни комисии извън страната и на които
държавата разчита, за да осигури добре изборния процес по
гласуването извън страната.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз не считам, че в случая не е
възможно да бъде проведено обучението онлайн, тъй като, реално
погледнато, не присъстват всички секционни избирателни комисии,
знаем кои присъстват, а именно това са командированите от
Министерството на външните работи.
С оглед обстоятелството, че това са и основни групи и са
провели и предходни избори,затова считам, че няма никаква пречка
обучението да бъде проведено дистанционно, както се провежда
към районните избирателни комисии. Затова аз поддържам моето
предложение, което ще моля да се гласува.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Андреев, предложението
Ви, като дуплика, не е удачно и с оглед на това, че това обучение се
провежда в няколко модула и присъстват представители и на други
институции, с които Вие много добре сте запознат, да не цитирам
за микрофона.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване на
предложението на колегата Андреев.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 5 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Мартин Райков и Румяна
Сидерова); против – 12 (Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева).
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ганчева.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Мария Мусорлиева,
Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев и Таня Цанева); против – 2 (Александър Андреев и
Румяна Сидерова).
Заповядайте за предложения.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз имам предложения за лица,
които да присъстват на обучението в Министерството на външните
работи. Считам, че е удачно предложението, което възприехме на
предходните избори за ръководителя на група „Разяснителна
кампания“, ръководителя на група „Назначаване на СИК“ – госпожа
Грозева, госпожа Матева и аз като ръководител на група 1.10.
Естествено и всеки колега, който се заяви, но да подадем тези имена
към момента в писмото, с което гласувахме току-що.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване на това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Александър Андреев,Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева); против – 1
(Румяна Сидерова).
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване целия предложен
ни материал от Ерхан Чаушев.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Мария Мусорлиева,
Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов,

Ерхан

Чаушев,

Ивайло

Ивков,

Иванка

Грозева,

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева); против – 1 (Александър
Андреев).
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване решението за
обучението.
Режим на гласуване на обучението.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма.
Уважаеми колега Чаушев, номерът на решението е 4421-НС.
Заповядайте.
Следват „Доклади и писма“.
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: А жалби и сигнали?
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ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Да,

уважаема

госпожо

председател, също като колегата извън микрофон правя искане за
връщане на точката Жалби и сигнали, тъй като, както казахте на
сутрешното заседание, че тъй като по моя доклад нямаше
становище или окончателно решение на Централната избирателна
комисия, ще моля да я върнете, за да можем да излезем все пак с
някакво решение, както досега е била практиката на Централната
избирателна комисия. Ако има и други колеги в тази точка, не
възразявам да се включат още.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Казвам ви моето мнение.
Аз лично няма да върна тази точка, защото няма решение на
комисията за това и не мисля, че трябва да се подлага на
гласуване. За мен конфликти и спорни моменти в тази зала са
излишни. До момента са гласувани всички предложения.
Ако желаете да напишете отхвърлително решение го
напишете, но иначе няма предложение, което да не е гласувано.
Продължаваме нататък с „Доклади по писма“.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Процедура.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Уважаема

госпожо

председателстващ, при цялото ми уважение към Вас, като член
на комисията и като водещ заседанието, считам, че не може вие,
както казахте във Вашето изказване, да решавате дали да върнете
или да не върнете точка, при все, че имаше решение и се разбра,
че се отлага.
Още повече колеги извън микрофона заявиха също, че имат
жалби. Нека да подложим на гласуване дали да се върне точката
„Доклади по жалби и доклади“. Има си докладчици – колегата
Баханов, колегата Андреев.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване на
процедурното предложение за връщане на точка „Жалби и
сигнали“.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Точката не беше изчерпана.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Искат процедура за
връщане на точката.
Режим на гласуване на тази процедура.
Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Точка „Жалби и сигнали“ спря на
средата в обедната почивка, тъй като част от колегите не бяха
довършили докладите си. Вие дадохте почивка и казахте, че ще
продължат след 14,00 ч.
Ако Баханов иска да се връща неговия доклад, тогава ще
гласуваме.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Има доклад, по който ЦИК няма
решение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако искате отново да внесете Вашия
доклад предложете процедура.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Вие казахте, че ще се върне.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само една секунда. Само да
уточним кои жалби и сигнали са минали и да видим кое не е минало.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не е минало моето.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Метин Сюлейман е минал,
Бойчо Арнаудов е минал, и Георги Баханов…
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не е минал.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Е минал.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ето затова считам, че…
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, считам, че не може да
се счита за минал доклад, по който Централната избирателна
комисия няма решение. Не считам, че е минал, извинявам се.
(Реплики)
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Извинявайте, след като си
взимате сами думата, съжалявам, аз напускам заседанието.
(Почивка)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ние сме в точка, която не е
прекъсвала:
7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Заповядайте, Андреев.
АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстващ.
В моята папка е качен препратения ни с вх. № НС-20-42 от 6
март 2017 г. материал, а именно представлява репортаж с Красимир
Каракачанов и кандидата за народен представител от листа на
коалиция „Обединени

патриоти – НФСБ, ВМРО и „Атака“ д-р

Султанка Петрова, който е бил излъчен на два пъти на 2 март 2017 г.
и на 3 март в часовия пояс, който може да видите в моя проект на
решение, който е с № 4413.
Материалите представляват интервю, което е проведено с
двамата – както с господин Каракачанов, така и с госпожа Петрова.
В първия материал, който е излъчен на 2-ри в часовия
диапазон между 16,49,37 ч. и 15,55,34 ч. материалът е отделен с каш
„Извънредни парламентарни избори 2017“, има обозначението,
което е по чл. 183, а именно, че купуването и продаването на гласове
е престъпление, но в същия материал никъде не е обозначено, че
това е платено отразяване на предизборната кампания, както е
изискването на чл. 179, в който с измененията беше включено
задължително съвизуално аудио-визуален сигнал или по друг начин
да бъде обозначено.
Същите два репортажа са излъчени и на 3 март 2017 г. в
часовия диапазон 9,12,15 ч. сутринта до 9,17,15 ч. като в този случай
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материалът въобще не е отделен в каш, който да обозначава, че това
е блок за предизборна кампания, няма обозначението, което е по чл.
183 „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, няма и
отразяването,

че това е платена форма на отразяване

на

предизборната кампания. В случая имаме нарушаване на двете
разпоредби, а именно на чл. 179, на чл. 183, ал. 2, изречение второ, в
което изрично е посочено, че трябва да бъде отразен.
С оглед на това и Съветът за електронни медии ни е изпратил
материала като сигнал, за да можем ние да го разгледаме и да се
произнесем по отношение на това налице ли е нарушение на
предизборната

кампания

и

на

правилата

за

отразяване

на

предизборната кампания.
Аз ги изгледах, надявам се, че и колегите, които помолих да
изгледат, са го видели. Считам, че в случая имаме нарушаване на
условията и реда за отразяване на предизборната кампания, поради
което ви предлагам да установим нарушение по отношение на двата
материала на доставчика на медийни услуги „Вижън Лаб“ ЕООД,
който е собственик на телевизия „България 24“ с национален обхват,
съответно в първия случай по отношение на чл. 179 от Изборния
кодекс, във втория случай нарушение на чл. 179 и чл. 183, ал. 2. И
съответно

да

оправомощим

председателя

на

Централната

избирателна комисия да състави акт за установяване на нарушение и
да се изпрати до областния управител.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен с докладчика и с
решението, обаче правя предложение последното изречение да
отпадне, тъй като тези решения не подлежат на обжалване пред
Върховния административен съд.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли други предложения?
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Уважаеми колеги, режим на гласуване на предложението на
Александър Андреев с направеното допълнение, с което той се
съгласи.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева); против – 4 (Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Емануил
Христов и Йорданка Ганчева).
Възползвам се от отрицателния си вот да кажа само, че изцяло
не съм съгласна с предложения проект, защото считам това
нарушение, не го считам и за нарушение, за несъществено.
Заповядайте.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Уважаема

госпожо

председател,

уважаеми колеги, ще ви моля да върнем за разглеждане доклада,
направен от мен по повод постъпил сигнал. Тъй като бяха изразени
различни мнения при предходното обсъждане, които мотивираха
колегите да гласуват в една или в друга посока относно направените
от мен предложения, моля, госпожо председател, да върнете отново
доклада, тъй като съм направил допълнителни проучвания като
докладчик и има новопостъпили материали.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване на
процедурата, след като са намерени нови обстоятелства да бъде
върнато за разглеждане.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман и
Румен Цачев); против – 4 (Александър Андреев, Камелия Нейкова,
Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Заповядайте.
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Искам да помоля за пореден път да спрете да влизате в
разговори извън залата.
Заповядайте за доклад за допълнителните обстоятелства.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма ги качени. Да се качат
допълнителните документи и да ни дадете възможност да се
запознаем.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, тъй като бяха
направени изказвания в посока, че този турнир по шахмат за деца не
е било предизборна кампания, разрових се из сайтове и в социални
мрежи и в сайта на БСП видях, че има публикация: „Световният
шампион по шахмат Веселин Топалов даде своята подкрепа за
Весела Лечева“ от 5.03.2017 г. И там изказването „Държавата е
длъжник на децата в областта на спорта“ заяви водачът на листата на
коалиция „БСП за България“ във Велико Търново Весела Лечева при
откриване на шахматния турнир за деца с основен организатор
Фондация „Веселин Топалов“.
И второто изказване е: „Тук съм, за да подкрепя Весела Лечева
в предизборната кампания, защото тя е човекът, който, според мен,
разбира най-много от спорт и можем да й се доверим, че ще взима
добрите управленски решения в спорта“ – каза Веселин Топалов,
отново при откриването.
Има и снимков материал за откриването на този детски
турнир.
Това исках да докладвам. Ако искат да ги кача, за да се
запознаят колегите със снимката. Има го на сайта, може да се
запознаят колегите.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Качете ги, моля Ви, през
това време ще давам думата.
Госпожа Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз мисля, че не
трябва да обсъждаме казуса по същество, защото сме сигнализирани
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по специален закон – по Закона за закрила на детето. Компетентна е
Агенцията за закрила на детето.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Точно това говорих и аз.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Досегашната ни практика винаги е
била когато имаме такива сигнали да не обсъждаме по същество
имало ли е предизборна агитация или не, дали са въвлечени или не.
Това не е от нашата компетентност. Още повече, че в наше Решение
относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до СИК,
РИК и ЦИК ние изрично сме приели, че когато установим, че не сме
компетентни да разгледаме жалбата или сигнала, изпращаме до
компетентния орган с копие до подателя на сигнала. Така че считам,
че най-малко следва да си изпълняваме решенията и да изпратим
сигнала по компетентност, както досега сме процедирали в такива
случаи, без да обсъждаме по същество спора дали е имало
предизборна агитация или не и дали децата са въвлечени в
политическа дейност или не, тъй като считам, че ние не сме
компетентни.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Уважаема

госпожо

председател,

уважаеми колеги, аз като докладчик подкрепям изразеното от
госпожа Бойкинова становище и това беше моето първоначално
становище. Мисля, че много коректно го представих при доклада си.
Също така казах, че ако е имало някаква проява, тя е била на
територията на РИК – Велико Търново. А РИК – Велико Търново са
компетентни да разгледат имало ли е агитация, нямало ли е
агитация, въвличани ли са деца, не са ли въвличани. Точно това
беше и моето първоначално предложение. Не знам защо се появи
този дебат.
Моето предложение, пак го подкрепям, е да изпратим по
компетентност на РИК – Велико Търново, да направят съответната
проверка, както имаше и други предложения. И също така да го
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изпратим на Агенцията за закрила на детето, както сме правили
винаги досега в Централната избирателна комисия. Това ми беше
предложението.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам един въпрос към колегата
Баханов. Тези снимки, доколкото разбирам, са качени в социалната
мрежа. Така ли е, или не е така? Или са разпространени по друг
начин?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тъй като сигналът беше качен по молба
на колеги още в сутрешното заседание, аз само го зачитам:
„Снимковият материал се разпространява и в социалните мрежи,
както е видимо и от прикачените снимки“. Аз не знам къде са тези
снимки. Казвам ви – коректно ви докладвах сигнала. Нямам
представа дали са качени на агиттабла, по телевизии, по радиа.
Пише „и в социалните мрежи“. Съюзът „и“ предполага, че ги има и
на други места. Аз поне така разбирам сигнала.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В тази връзка, при положение че
самият жалбоподател или сигнализиращ, който си е оставил
всичките телефони и имейли, не е уточнил, или ние с него не сме
изяснили къде точно се разпространява, за мен лично остава
убеждението, че те се разпространяват единствено със социалните
мрежи с оглед и казаното преди малко, че има нови доказателства,
които са във Фейсбук.
С оглед на това социалните мрежи са извън предизборната
кампания.
Поради което моето предложение е да остане за сведение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз ще направя изказване във връзка с
новия доклад и ще изразя частичното си несъгласие с колегата
Бойкинова и пълното си несъгласие с колегата Андреев.
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По отношение на това, което каза колегата Бойкинова, това
беше и моето предложение, то беше и на докладчика. Но с оглед на
новоизнесените факти аз не считам, че само трябва да препратим.
Считам, че освен да препратим на Агенцията за закрила на детето,
ние можем вече при новите данни да разгледаме сигнала и да се
произнесем по същество, тъй като според мен е налице нарушение
по чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, а именно за мен безусловно на
това събитие са нарушени добрите нрави.
Ако мине това ми предложение и се съгласи комисията да
разгледаме случая по същество, тогава ще защитя и тезата си по
същество, сега не искам да ви натоварвам повече.
Що се касае до казаното от колегата Андреев, че социалните
мрежи са извън предизборната кампания, аз считам, че тук трябва да
имаме предвид, че това е събитие, което се е случило във времето на
дадено място и ние не говорим за социални мрежи, ние трябва само
да установим това събитие случило ли се е и случило ли се е в този
му вид. И ако се е случило, то то не е било в социална мрежа, а е
било в живия живот, в дадено помещение, където виждаме всичко
това, което вече казахме, да не утежнявам изказването си и
страстите тук. Но тук не говорим за социална мрежа, тук говорим за
даден факт, който е юридически факт, който трябва да вземем
предвид.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам дуплика към репликата на
колегата Ивков, а именно: аз не мога да разбера как ще обсъждаме
по същество нещо, което нито е фиксирано във времето, нито
мястото, нито нищо. Нямаме как да обсъждаме нещо, което не знаем
кога се е случило, в каква поредност, къде се е случило. Нищо
нямаме.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Дупликата ми се състои в това, че с оглед
новите данни, които бяха докладвани от господин Баханов, ние
имаме яснота за събитието, за това кога се е случило, кои са
главните действащи лица. И тя идва от официалния сайт, доколкото
разбрах, на Българската социалистическа партия. Аз не мога да
споделя схващането, че нямаме законен повод и достатъчни данни
да разгледаме случая по същество.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има думата госпожа
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз изразявам становище противно на
докладчика и искам той да ми покаже къде на сайта на БСП Велико
Търново има отразено това мероприятие, защото го няма, отворила
съм сайта. Къде?
ГЕОРГИ

БАХАНОВ:

Аз

гледам

на

сайт

Българска

социалистическа партия област Велико Търново. Там са разделени
на области.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм отворила сайта на Областния
съвет на Велико Търново.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Това е в официалния сайт на БСП.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само искам да кажа, че такива
доказателства, каквито твърди колегата няма. (Възгласи от
Йорданка Ганчева: „Е-е-е!“) Спри за момент, хе-хе-хе. Преди да
викнете, първо слушайте. Няма приложени към преписката, първо.
(Реплика от Йорданка Ганчева) Карам, защото вие нарочно викате
насреща, повишавам тон, за да се чуе какво говоря.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Нека да се изслушваме.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Второ, искам да ми кажете по коя
процедура сами събирате по сигнали? Нямаш право на служебно
събиране, когато не си ти лицето, което трябва да разглежда.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Докладчика – заповядайте.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, считам, че вече три
години сме членове на Централната избирателна комисия и не знам
дали има колега, който да отправи упрек към мен, че някога съм
докладвал нещо некоректно. Така че в този смисъл и лично
обяснение към колегата Сидерова.
Уважаеми колеги, както казах, това е на сайта на Българската
социалистическа партия за област Велико Търново.
А дали трябва да събирам данни, тъй като по моя доклад бяха
изразени различни мнения и аз това го казах, ако колегата Сидерова
слушаше внимателно мотивите ми, с които исках да бъде върнато
отново за разглеждане, казах, че тъй като бяха изразени различни
мнения от колеги, че не е било предизборна агитация, просто
отворих различни сайтове, за да видя дали това нещо го има като
предизборна агитация. Въпреки че пак казвам и тук подкрепям
колегата Бойкинова, че за мен няма никакво значение дали това е
предизборна агитация или не. Член 11, ал. 4 от Закона за закрила на
детето пише: да не бъдат въвличани в партийни, синдикални и т.н.
дейности. Но самият факт, че някакъв турнир е проведен било в щаб,
било в предизборен център и т.н., на която и да е политическа
партия или коалиция, считам, че индиректно е въвеждане на лица и
на деца в такива партийни дейности. Затова съм събирал
доказателства.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз отворих може би това, което
колегата Баханов е видял и е зачел, но то няма нищо общо с жалбата
или сигнала, който ни е препратен. Защо? Това е изказване на
господин Топалов във връзка с организиран турнир. Нито има
снимки, нито има мероприятието, нито нищо. Няма призив нито за
подкрепа. Тук става въпрос за бъдещето на българския спорт, зали,
ако има въобще, аз тук не видях, но не се вижда как са оформени,
дали са същите. Тоест, ние говорим за един текст, който е качен,
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който няма нищо общо с това, което е сигналът. Затова не можем да
водим оттук някакви изводи, че това нещо съвпада с това, което ни е
предоставено като материал.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз ви призовавам да не
обсъждаме въпроса по същество, защото, както ви казах, не сме
компетентни. И не мога да разбера какво ще стане ако изпратим
сигнала по компетентност. Просто си губим времето да обсъждаме
има ли предизборна, няма ли. Дори да има предизборна агитация
децата може пак да не са въвлечени, само шах да са играли. Не
виждам какво толкова ви притеснява. Това е практика, която винаги
сме я възприемали.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само да отговоря на колегата Андреев,
тъй като въпросът му беше към мен. Пак зачитам едно изречение,
ако позволите, госпожо председател: „Държавата е длъжник на
децата в областта на спорта“ – заяви водачът на листата на коалиция
„БСП за България“ във Велико Търново Весела Лечева при
откриване на шахматния турнир за деца с основен организатор
Фондацията „Веселин Топалов.
Второ:

„Тук

съм,

за

да

подкрепя

Весела

Лечева

в

предизборната кампания, защото тя е човекът, който, поред мен,
разбира най-много от спорт“. Мисля, че откриването на шахматния
турнир за деца не се е получило в единия край на Велико Търново
откриващите да го открият, а същият да се проведе в някоя друга
зала с логото на БСП вътре. Това е едно на ръка.
И продължавам, тъй като пропуснах да прочета следващия
абзац: „Надявам се оттук, от Велико Търново от вас да излезне и
новия

български

световен

шампион“

–

обнадежди

малките

шахматисти от клуба във Велико Търново и Силвио Данаилов –
председател на Българската федерация по шахмат, който също
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изрази подкрепа за Весела Лечева като водач на листата на коалиция
„БСП за България“ за 44 Народно събрание.
Предполагам, че едно и също, колега Андреев, четем, и едни и
същи снимки виждаме – с деца, които са седнали в клуба на БСП и
отзад пише № 10. Поне това, което виждам. Може, пак изказвам
предположение, това да са различни турнири, не казвам, е са един и
същи турнир, но за мен е достатъчно, че има деца в зала, в която има
логото на определена политическа сила, която участва в изборите. За
мен това е абсолютно достатъчно и затова предложих да бъде
препратено, както колегата Бойкинова, и както аз казах в началото,
на Агенцията за закрила на детето и на РИК – Велико Търново за
проверка. Нищо повече. Не изразявам мнение има ли, няма ли и т.н.
Не ме разбирайте неправилно.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Андреев и мисля
да прекратим дебата, защото позициите са ясни.
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Върнахме дебата върху този
сигнал, защото има нови доказателства. Аз не виждам какви са тези
доказателства, тъй като нито в тази жалба със снимки има
кандидати, има подкрепящи, има каквото и да било в тях. Има една
зала. А кой какво е казал извън, или някъде в Търново, или на друго
място в България – това няма нищо общо с този сигнал, който ни е
изпратен. Няма нищо общо. И затова казвам, че няма основание ние
да връщаме каквото и да било по отношение на този сигнал.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Аз

се

съгласявам

и

с

председателстващия, че вече би следвало да гласуваме, тъй като се
чуха мненията, но, колега Андреев, под формата на реплика ще Ви
кажа, че всичко, което продължихме да разглеждаме на мен лично
ми формира мнението да се съглася и с колегата Ивков, че в
действителност, вероятно Централната избирателна комисия трябва
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да разгледа и по същество този сигнал, защото безапелационно аз за
себе си формирах мнение: има „БСП за България“, има № 10, има
деца, на територията на цялата страна е. Не знам кой е компетентен,
ще подкрепя и на докладчика, и на колегата Бойкинова, и на
колегата Ивков. Мисля, че безспорно има призив за подкрепа за
госпожа Лечева ли беше там водача на листата…
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Започваме гласуване по
реда на предложенията.
Първо, подлагам на гласуване предложението на докладчика, а
именно да бъде препратено на РИК по компетентност и да бъде
сезирана едновременно Агенцията за закрила на детето.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Мария Мусорлиева,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман и
Румен Цачев); против – 7 (Александър Андреев, Камелия Нейкова,
Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Катя Иванова, Румяна Сидерова
и Таня Цанева).
Няма предложение.
Подлагам на гласуване следващото по ред постъпило
предложение на Александър Андреев – да бъде оставено за
сведение.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Това го гласувахме.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Подлагам на гласуване
предложеното от колегата Ивков.
Вие съгласихте ли се с това на Баханов, или е само за
разглеждане на ЦИК, или заедно с препращане към Агенцията,
така или иначе има деца.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз подкрепих в предходното гласуване
предложението на докладчика, но тъй като то не събра
необходимото

мнозинство,

сега

си

подкрепям

моето

предложение, като допълнително, понеже взех думата го
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обосновавам с това, че сайтът вече има обхват за цялата страна и
може Централната избирателна комисия да се произнесе. И не
може, а трябва по случая.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ще го подложа на
гласуване.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Поддържам в пълна сила предложението
си да разгледаме сигнала по същество и да се произнесем.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да, но заедно с изпращане
и на Агенцията за закрила на детето.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Този въпрос вече не седи.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз предложих само за агенцията.
ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Ако

не

събере

предложението на Ивков, ще го гласуваме и него.
Колегата Бойкинова предложи преди колегата Ивков всички
материали да бъдат изпратени на Агенцията за закрила на детето,
а те, ако преценят, ще ни го върнат.
Режим на гласуване само за изпращане на Агенцията.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Мария Мусорлиева,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман и Румен Цачев);
против – 4 (Александър Андреев, Камелия Нейкова, Румяна
Сидерова и Таня Цанева).
Подлагам на гласуване предложението на колегата Ивков за
разглеждане на сигнала от ЦИК по същество.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за –8 (Мария Мусорлиева,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мартин Райков, Метин Сюлейман и Румен Цачев,);
против – 8 (Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
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Арнаудов, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Румяна Сидерова и Таня Цанева).
Изпращаме всички материали на Агенцията за закрила на
детето.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: С копие до подалия сигнала, госпожо
председател.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Може ли да помоля ЦИК –
действително, малко е нестандартно, винаги, поне аз откакто съм
тук, от 2009 г., ЦИК е била винаги на ниво. Както веднъж каза
колегата Ивков, е взимала много трудно решение заради 2/3
мнозинство, и независимо от това е работила добре. Единственото,
което искам да помоля, е да продължим да бъдем достатъчно на
ниво. Нека никой не ме напада за това, което ще кажа, аз няма да
кажа имена: Моля да не виждаме начина на гласуване и на действия
от медиите преди самото гласуване. Просто моля всички.
Благодаря.
Преминаваме към:
9. Доклади по писма.
Господин Сюлейман, заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, ще ви докладвам няколко писма, получени
по електронната поща на ЦИК, които са свързани с гласуването на
предстоящите избори на 26 март.
Първото писмо е с вх. № НС-22-111 от 3 март 2017 г.,
получено е по електронната поща от госпожа Анна Донева. Тя ни
пита следното: На 26 март, когато са изборите, яма да е в гр. София,
явно в гр. София е постоянния й адрес, а в друг град, не уточнява в
кой. Пише как е възможно да упражни правото си на глас в това
населено място, в което ще бъде в деня на изборите. Също така
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предварително ни благодари за съдействието, което ще й укажем
във връзка с правото й на упражняване на глас в изборния ден в
така докладваната ситуация.
Това е един от най-често задаваните въпроси. Има такъв
отговор в нашата рубрика и предлагам да отговорим така, както е
посочено в рубриката ни.
Предлагам да продължа, тъй като поредицата от писма са
идентични и анблок да гласуваме всички отговори.
Второто писмо е с вх. № НС-22-118 от 6 март 2017 г. Писмото
е от госпожа Таня Тихова и въпросът, поставен от нея, е абсолютно
същият. Адресът й по лична карта, тоест постоянният адрес е в гр.
София, а на 26 март ще е в гр. Сливен. Пита как може да гласува в
гр. Сливен. Предлагам да отговорим по същия начин, както ще
отговорим на госпожа Ана Донева.
Следващият въпрос е подобен. В случая обаче не е
конкретизирано в кое населено място ще бъде. Вх. № НС-22-121 от
6 март 2017 г. Пише ни госпожа Милена Христова, без да
конкретизира къде ще е в изборния ден, тя пише, че населеното
място, в което ще е в изборния ден, не съвпада нито с постоянния,
нито с настоящия и как може да гласува в изборния ден€ тя обаче,
за разлика от другите, които са ни писали, се е запознала с нашата
рубрика „Въпроси и отговори“ и не е открила отговор на този
казус. Пита как може да гласува.
Специално за нея предлагам да посочим всичките пет
хипотези, които са по въпрос № 16 и конкретно да й пишем, че в
случая единствената възможност за нея, ако не попада в една от
тези хипотези, остава да упражни правото си на глас в секцията по
постоянния си адрес.
И последният въпрос, който ми е поставен по електронната
поща е с вх. № НС-22-119, получен в ЦИК на 6 март 2017 г. от
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Красимира Бахчеванова. Тя задава въпроса: има ли пречка за лице,
работещо в държавна администрация по служебно правоотношение
да бъде член на СИК. И с назначаването на член на СИК лицето
нарушава ли Закона за държавния служител.
В тази връзка, уважаеми колеги, ние такива стандартни
отговори

сме писали доста. Предлагам

да

отговорим

със

стандартния отговор, в който досега сме отговаряли, че всички
ограничения са посочени в чл. 66 и по този начин смятам, че ще
сме максимално изчерпателни в така зададения въпрос.
Да гласуваме анблок всички предложени проекти на
отговори.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, анблок гласуваме
предложенията.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Мария Мусорлиева,
Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
Благодаря Ви.
Сега има думата госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-15-90/6 от 6 март
2017 г. от 24 РИК в София, с което ни изпращат тяхно Решение
№ 64-НС от 6 март за допусната поправка в данни на избирател.
Мисля, че това е госпожата Велислава Петкова Петкова, при
която имаше несъответствие във фамилното име според база
данни „Население и личната й карта“€ Съобразно нашето писмо,
което им изпратихме, те са си поправили и решението за
регистрация.
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С вх. № НС-15-90/7 от 7 март 2017 г. Районната избирателна
комисия 24 ни изпраща тяхно Решение № 65 от 6 март, с което е
заличена регистрацията на кандидат, регистриран под № 1 в
кандидатска листа „Движение „Напред България“ и регистриран
друг кандидат под същия номер в тази листа.
Колеги, както коментирахме извън микрофон, докладвам ви
сега решението на 24 РИК, като по отношение на Решение № 65 от 6
март, с което е заличена регистрация на кандидат под № 1 и е
регистриран на негово място друг кандидат, в мотивите на
решението се посочва, че е поради трайна невъзможност да участва
в изборите. Сега ви го докладвам за сведение, но ви предлагам да
изясним причините и какво се има предвид под тази трайна
невъзможност от Районната избирателна комисия, какво са взели
предвид, като са постановили такова решение с оглед правилното
прилагане на чл. 258, ал. 5 от Изборния кодекс.
Колеги с вх. № НС-04-03-34 от 6 март 2017 г. сме получили
писмо от Главна дирекция ГРАО относно извършена проверка на
регистрирани кандидати, които им бяхме изпратили с наше писмо №
НС-04-03-33 от 27 февруари. Бяха, мисля, три или пет лица, за които
допълнително постъпи информация в Централната избирателна
комисия. Отговарят на изискванията да бъдат избирани.
По отношение на изписването на фамилните имена на двете
лица и ЕГН на третото лице има несъответствия. Предлагам ви да се
извърши актуализация на базата данни в Централната избирателна
комисия и да се уведоми съответната районна избирателна комисия,
която да си направи съответните корекции в техните решения.
С вх. № НС-04-03-35 от 7 март 2017 г. сме получили писмо от
Главна дирекция ГРАО в отговор на наше писмо с изх. № НС-04-0333-1 от 28 февруари относно проверката на прима кандидати,
регистрирани

в

кандидатските

листи,

които

отговарят

на
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изискванията да бъдат избирани и няма несъответствия в техните
данни.
И, колеги, последното писмо, което искам да ви докладвам, е
проект на писмо във връзка с проекта на правила, които колегата
Цачев предложи на вниманието на Централната избирателна
комисия. Ще ви помоля да погледнете неговото съдържание в папка
с моите инициали под № 10520. Това е писмото до Националното
сдружение на общините в България. Аз мисля, че така се изписва
коректно, или аз греша. Госпожо Солакова, моля да ми помогнете.
„Актив“ ООД срещу Националното сдружение на общините, така ли
е коректният запис?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, след като уточнихме до кого
трябва да бъде адресирано писмото ви предлагам вместо така
направеното от мен предложение то да бъде адресирано до госпожа
Гинка Чавдарова, която мисля, че е изпълнителен директор на
Националното сдружение на общините в Република България.
Писмото накратко е:
„Централната избирателна комисия подготви проект на
правила, изписваме пълното им заглавие, които да се прилагат при
произвеждане на всички видове избори и национални референдуми,
с цел всеобхватно уреждане на всички въпроси, предмет на
правилата.
Бихме искали ви е

и кметовете на общини да изразите

становище под формата на предложение за изменение и/или
допълнение на проекта преди вземане на окончателното решение от
ЦИК.
Приложено ви изпращаме проекта и разчитаме на вашето
съдействие с неговото съдържание да бъдат запознати кметовете на
общини и техните администрации и в срок да… (сега да определим

79
до коя дата) очакваме предложенията ви. Проектът на правилата ще
бъде публикуван и на интернет страницата на ЦИК за запознаване.“
Ако сте съгласни да изпратим с такова писмо проекта, само
трябва

да

определим

в

какъв

срок

ще очакваме

техните

предложения.
Колеги, предлагам срокът да бъде до края на м. март.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Гласуваме предложението,
заедно с предложения срок. И да публикуваме на нашата
страница правилата, заедно с изпращането на областните
управители.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);
против – няма.
Заповядайте писма – госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
последващо одобрение едно писмо, което изпратихме във връзка с
организираната среща по инициатива на Обществения съвет към
Централната

избирателна

комисия

до

главния

секретар

на

Народното събрание за осигуряване на подходяща зала с капацитет
между 60 и 70 места за 9 март 2017 г. от 14,00 ч. Моля за
последващо одобрение, вчера нямах възможност да докладвам по
тази точка.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
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Иванова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Сидерова);
против – няма.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

продължаваме

да

получаваме информация от областните управители за тиража на
бюлетините, за помещенията за съхранение на бюлетините, за
адресите за доставка, за лицата, които са упълномощени да
получат бюлетините за съответната областна администрация.
Тази информация се обобщава регулярно и се публикува във
вътрешната мрежа.
Докладвам ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-43 от 1
март 2017 г. Тази докладна записка е била между писмата и касае
подновяване на удостоверение за електронен подпис на главния
счетоводител Силвия Грозданова.
Моля да одобрим подновяването на електронния подпис от
„Информационно обслужване“ със срок на валидност 365 дни.
Общия разход на услугата е около 70 лв. без ДДС. Затова са
налични средства по § 10.00 – Издръжка по бюджета на
Централната избирателна комисия. ДА одобрим подновяването и
да

изпратим

писмо

до

изпълнителния

директор

на

„Информационно обслужване“ господин Филипов.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване, уважаеми
колеги.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Сидерова);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-26-16
от 7 март 2016 г. е оригиналът, на 6 март е получено по
електронната поща писмо от изпълнителния директор на
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Печатницата на БНБ. То е изпратено с копие до „Демакс“ АД.
Писмото днес, разбира се, е закъсняло. Обръщат се към нас с
молба да бъдат одобрени бюлетините за гласуване извън
страната. Ние го направихме вчера, изпратихме заявката,
печатането на бюлетините започна. Във възможно най-кратък
срок, с цел осигуряване на производството, веднага след
подписване на договора искат да се подаде заявката за изборните
райони за страната. Ние за част от изборните райони нес
изпратихме такава заявка.
Най-учтиво настояват всички писма, указания и други до
„Демакс“ или „Демакс Ди Пи Ай“ във връзка с отпечатване и
предпечата на бюлетините да се изпраща чрез Печатница на БНБ,
като основен изпълнител на договора. Същото е необходимо за
непрекъснат контрол с цел да не се допуснат недоразумения,
които могат да доведат до нежелани последствия.
Това е в отговор и на наше писмо, с което ние се обърнахме
по същия начин до всички, които имат отношение към процеса по
отпечатване на бюлетини. Абсолютно за всичко Централната
избирателна комисия да бъде уведомявана и указанията до РИКовете да бъдат предавани и предоставяни чрез Централната
избирателна комисия.
Докладвам ви го за сведение.
С помощта на колегите Нейкова и Баханов разполагам с
информация, която довеждам до знанието ви, колеги, за
потвърдените бюлетини от районните избирателни комисии.
Докладвам

ви,

знаете,

протоколното решение

че

за

чужбина

в

изпълнение

на

с електронния подпис, който се

управлява от тях, бяха одобрени предпечатните образци на
бюлетините за секциите извън страната. А днес са одобрени
бюлетините от РИК Плевен, след блокирането и поправката на
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техническата грешка, от РИК Стара Загора и от РИК Видин.
Проверихме тиражите, които са отбелязани и са отразени в
електронната система отговарят на заявения брой бюлетини по
нашата заявка.
Сега ви докладвам проекта на заявка за следващите изборни
райони, за които вече имаме писма от областните управители.
Моля във вътрешната мрежа да погледнете проект на заявка с
№ 2, с копие до Министерството на финансите.
Към наш изх. № НС-26-19 от 7 март 2017 г. допълваме
заявката с посочения изходящ номер и подаваме заявка за
изборни райони 18 Разградски, 22 Смолянски, 26 Софийски, 28
Търговищки и 30 Шуменски.
Тиражът на бюлетините е въз основа на подадената заявка
от областните управители.
Броят бюлетини 152 200 е за Разградски изборен район.
Прогнозният брой при нас е 152 123, което директно означава, че
те са закръглили и имаме тираж 152 200.
Тук нямаме въпрос, предлагам да одобри тиража, както е
заявен от областния управител.
За Смолянски имаме предложение от областния управител
за 118 000. По прогнозен брой при нас е 117 418.
Предлагам

да

приемем

предложението

на

областния

управител и да заявим 118 000 броя бюлетини.
Следващият район, за който имаме предложение от
областния управител е 26 Софийски за 223 500. По прогнозен
брой сме имали 222 915. С едно леко завишение – 223 500.
Предлагам да одобрим така направеното предложение от
областния управител за Софийска област – 26 изборен район.
Следващият изборен район – Търговищки – 134 600.
Прогнозен брой 134 518. Закръглено. Изобщо не стои въпрос.
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Шуменски изборен район – 210 500. Прогнозният брой е
210 147 е прогнозният брой по изчисление на Централната
избирателна комисия. Съвсем леко завишение.
Предлагам да възприемем предложението на областния
управител.
Уважаеми колеги, предлагам да допълним нашата заявка за
тези области, както ви ги изброих като изборни райони.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, режим
на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 113 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и
Румяна Сидерова); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви
докладвам писмо с вх. № НС-06-35 от 7 март 2017 г. Община
Мъглиж в изпълнение на наше Решение № 4351-ЕП/НС от 23
февруари 2017 г., изпращат копие от заповед за определяне на
длъжностни лица за достъп до запечатаните помещения, за което
сме дали разрешение, копие от протокол за извършените действия от
комисията, съобразно с изискванията на Решение № 2662 от 2016 г.
на ЦИК.
За сведение.
Напомням, че всички документи като копия, свързани с
възлагането на отпечатването на хартиените бюлетини, цялата
процедура по одобряването в момента на тиражите, информацията
се намира в залата.
Моля, колеги, сега да обърнете внимание, че във вътрешната
мрежа имаме бюлетина чужбина в сканиран вид. Колегите от
администрацията успяха да направят копие на образеца, както ни е
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предоставен от Печатницата на БНБ. Можем още днес да вземем
решение за публикуване на този образец на нашата страница, както
го правим обикновено. А утре може би ще вземем решение до
всички районни избирателни комисии да разрешим и на тях да
публикуват на тяхната страница образеца на бюлетината за
съответния изборен район.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 113 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и
Румяна Сидерова); против – няма.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-37 от 7
март 2017 г. във връзка с докладваното от госпожа Солакова и
гласувани от Централната избирателна комисия брой на бюлетини за
област Благоевград ви докладвам постъпило писмо в Централната
избирателна комисия от кмета на община Благоевград, който ни
отговаря във връзка с наше писмо, с което го запитваме за няколко
секции, а именно: Покровник, с. Бело поле, с. Рилци, община
Благоевград

със

съответните

номера,

ни

информира,

че

избирателните списъци в община Благоевград са поставени по
постоянен адрес, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от Изборния
кодекс. И в тези упоменати от мен села са включени и лица с двойно
гражданство в тези секции, а именно избиратели от Република
Македония, които имат и българско гражданство с адресна
регистрация в тези населени места, но които не живеят там.
Резултатите от последните няколко произведени избори показват, че
избирателите с двойно гражданство не упражняват правото си на вот
в Република България. Същите са се възползвали от правото си да
получат адресна регистрация на територията на съответното
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населено място, за да се снабдят с документ за самоличност от
държава – членка на Европейския съюз. Броят на гласувалите не е
надвишавал повече от 1000 лица, поради което не се налага
формиране на допълнителни секции.
Съобразно броя на избирателите и нормата на чл. 209, ал. 3 от
Изборния кодекс за гласуване в избори за народни представители за
избирателните секции на територията на община Благоевград е
необходимо да бъдат отпечатани общо 101 867 бюлетини.
Това е свързан доклад с докладваното от госпожа Солакова на
сутрешното ни заседание, което потвърждава правотата на взетото
от ЦИК решение.
Благодаря.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо
Грозева.
ИВАНКА

ГРОЗЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстващ.
Колеги, с вх. № НС-04-01-57/1 и съответно без индекс 1 от 6
март 2017 г. по електронната поща са пристигнали писма от
областния управител на област София-град. Двете писма са
адресирани до председателя на Централната избирателна комисия,
до председателите на двата РИК, а именно 24 и 25, до старши
комисар Веселин Гетов, до старши комисар Младен Маринов –
директор на Столична дирекция, „Информационно обслужване“.
Писмата са кратки. Нямат индикация за качване във вътрешната
мрежа.
„Във връзка с уточняване логистиката и организацията на
залите за провеждане на изборите за народни представители за
Народно събрание на 26 март Ви каня на среща, която ще се проведе
на 9 март 2017 г. от 10,00 ч. в зала „Арена Армеец“.
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Това е практика, която имаме при предходни избори. Там се
обхождат маршрутите. В зала „Арена Армеец“, както ви е известно,
ще бъдат ситуирани двата РИК-а – 24 и 25 РИК Софийски.
В следващото писмо със същия текст ни уведомяват, че 23
РИК ще бъде ситуиран в зала „Универсиада“ и срещата относно
уточняване на логистиката ще бъде в 14,00 ч. на 9 март 2017 г.
Ние, отговарящите за София, имаме практика да присъстваме
на тази среща, така че ако ни упълномощите с колегата Сидерова
можем да присъстваме на тази среща за уточняване на потоците и
незасичането им в зала „Арена Армеец“ и разположението на
компютрите в зала „Универсиада“.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Редно е.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и
Румяна Сидерова); против – няма.
Само уведомявам, защото сега е моментът да кажа, че утре
сутрин има консултации за секциите в чужбина. И заседанието ни
ще бъде от 14,00 ч.
В четвъртък искам да ви припомня, тук е Общественият съвет,
с който имаме инициатива по тяхно предложение, гласували сме го в
четвъртък следобед една обща среща с Министерския съвет тук, за
която сега, като си свършат сега срещата, на която съм ги помолила
да уточнят кой какво ще говори, за кратко ще се съберем да уточним
функциите си и тогава ще стане така. Ще видим колко човека искат
да отидат в „Арена Армеец“. Ако повече колеги искат да отидат,
председателката ще трябва да съобрази заседанието. И тогава
срещата с представители на Министерския съвет ще бъде от 14,00 ч.,
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друг има задача да събере кой ще идва. Обявена е официално от
14,00 до 15,30 ч.
Просто ви казвам да знаете.
Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, пропуснала съм едно писмо,
моля да погледнете във вътрешната мрежа вх. № НС-04-01-56 от
6 март 2017 г. от постоянния секретар на Министерството на
външните работи. Наред с предложението и разпределението на
бюлетините по държави, аз ще оставя копие задължително при нас,
се обръщат с молба:
„Във връзка с добрата практика, установена при провеждането
на миналогодишните избори и с цел своевременна подготовка и
изпращане на изборните книжа и материали в СИК извън страната,
се обръщаме към вас с молба бюлетините да ни бъдат доставени
пакетирани, съгласно списък с разпределението им по секции, който
ще ви изпратим допълнително.“
Коригирала съм само техническите грешки, иначе цитирах
дословно.
Колеги, считам, че нямаме такава практика, но след като
приемат така от Министерството на външните работи, без да правим
какъвто и да е коментар, предлагам да изпратим до изпълнителния
директор на Печатницата на БНБ, с копие до министъра на
външните работи това писмо по компетентност.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и
Румяна Сидерова); против – няма.
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Колеги, допълваме гласуването да бъде изпратено и копие на
администрацията на Министерския съвет.
Ако няма против защо да гласуваме? Има ли някой против?
С копие до АМС, отменям гласуването.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, уведомявам ви, че към
момента нямаме данни за получени съгласия от приемащите
държави за държава Алжир, Босна и Италия, като съгласно наше
решение от 4 март, ние под условие обявихме местата и секциите в
тези държави. Аз предлагам да изчакаме, въпреки че днес е срокът –
7 март, да изчакаме до утре с оглед и часовата разлика.
Възразява ли някой? – Не.
Аз се свързах в оперативен порядък с Министерството на
външните работи и съм ги уведомила, че очакваме.
Докладвам ви вх. № НС-04-01-64 от 7 март 2017 г., което
всъщност е грама относно съгласието за Египет. Затова и не ви
докладвах тази държава, изключих я, защото бях запозната с
доклада, който ви направих.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-04-01-65 от 7 март
2017 г., което е писмо, изпратено ни от постоянния секретар на
Министерството на външните работи с, по тяхно мнение, допуснати
технически грешки в изписването на местата в нашето решение. Аз
ви го докладвам сега за сведение и също така искам изчерпателно да
се запозная с него, тъй като преди малко ми беше разпределено на
доклад.
Прави ми впечатление, че за определени държави обаче ни
сочат технически грешки, въпреки че в мотивираните предложения
на ръководителите на съответните ДКП-та изписването за местата
беше така, както е посочено в мотивираното предложение и
възприето от нас в решението. Тъй като местата се изписват,
съгласно посочванията от заявителите, може би за следващи избори
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е

добре

Министерството

на

външните

работи,

съобразно

изписването на посочените места да ни предоставя информация за
изписването преди срока за приемане на решения по чл. 12. Като
това, естествено, ще го предложа и в анализа на произведените
избори.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-10-61 от 7 март 2017 г., което
е информация относно това кое лице ще представлява партия
„Атака“ на консултациите за състава на СИК извън страната, а
именно Адриан Христов Асенов.
Ще

го

предам

за

обобщаване

на

информацията

от

администрацията и осигуряване на пропуски за тези лица.
Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-01-63 от 7 март 2017 г.,
като предлагам да е за сведение към момента и за обсъждане на
следващо заседание. Сочат ни, че сме изразявали от Министерството
на външните работи становище със съответния изходящ номер до
определени

избирателни

секции

в

предишните

избори

на

територията на Република Турция.
Предлагам да се запознаете, и на мен преди малко ми беше
разпределен доклада и да го обсъдим на следващо заседание.
Колеги, още един доклад във връзка с провеждането на
утрешните консултации, а именно: вх. № НС-10-59 от 6 март 2017 г.
от коалиция от партии ИПП АБВ, госпожа адвокат Веселка Вачева
ни информира, че във връзка с нашето писмо със съответния
изходящ номер, вероятно това е поканата, че в консултациите на 8
март за членове на СИК извън страната за изборите за народни
представители на 26 март, от името на коалиция АБВ ще присъства
господин Георги Димитров Димитров със съответното ЕГН. За
сведение и обобщаване.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
Господин Баханов. След това госпожа Иванова и вървим към
приключване, ако няма госпожа Солакова.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-36 от 7
март 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило писмо
до Централната избирателна комисия и до Районната избирателна
комисия гр. Благоевград от кмета на община Разлог във връзка с
наше писмо със съответен изходящ номер, относно постъпило писмо
от Владимир Петров Сеганов с молба за съдействие при
организиране на секция за гласуване в изборите за народни
представители на 26 март 2017 г. на първия етаж в сградата на Дома
на културата в гр. Разлог:
„С цел осигуряване достъпа на лица със затруднения в
придвижването и нарушено зрение ви информираме, че в сградата на
Народно читалище „15.09.1903 – 1909 г.“ има образувани две секции
съответно на първи и втори етаж. Секцията на първия етаж е
достъпна и с рампа за хора с увреждания.“
Като кметът ни е приложил и копие от заповедта за образуване
на избирателните секции.
Това е във връзка, уважаеми колеги, с постъпило писмо от
господин Сеганов, че на предишните избори – президентските,
секцията е била на втория етаж и придвижването на инвалиди е било
невъзможно. По този начин са били лишени от правото на глас.
Това е било разпределено на госпожа Сидерова, изпратено е
писмо от Централната избирателна комисия до кмета на община
Разлог да вземат отношение. С това писмо ни информират, че има и
на първия, и на втория етаж и рампа за хората с увреждания.
Предлагам, колеги, това да ни е за сведение и да изпратим
копие от писмото на кмета до господин Владимир Петров Сеганов,
за да се информира, че има предвидена такава секция.
Предлагам заповедта на кмета за другите секции да не му се
изпраща, тъй като не го касае.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.
Имате ли още? – Заповядайте.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-04-02-43
от 28 февруари 2017 г. ни е изпратено искане – писмо за
предоставяне на информация дали е входирана подписка за
регистрация на коалиция от партии „Народен съюз“ за президент
Трайчо Димитров Трайков и вицепрезидент Съби Иванов Събев, във
връзка с регистрация на коалиции от партии в изборите за президент
и вицепрезидент, кога е внесена, как е представена и съответен ред с
име на лице Георги Емилов Дудев в тази подписка.
След направена справка от администрацията на Централната
избирателна комисия се установи, на първо място, че коалиция от
партии „Народен съюз“ не е била регистрирана в Централната
избирателна комисия за участие в изборите за президент и
вицепрезидент. Кандидатите, които са посочени в писмото на Пето
районно, а именно Трайчо Димитров Трайков и Съби Иванов Събев
са издигнати от коалиция от партии „Реформаторски блок“. При
проверка на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на
тази коалиция на посочената страница и ред не фигурира лице с
посоченото в писмото име.
Това предлагам да изпратим като отговор на съответното РПУ.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
колеги, за изпращане на РПУ.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Георги
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.
Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-04-02-12
от 24 януари 2017 г., което съм ви докладвал на предходни
заседания, ни е изпратено от Пето районно управление искане за
предоставяне на информация за съответен ред и страница и кое лице
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е представило списъка в Централната избирателна комисия, от кой
служител е бил приет.
Единственият проблем на това писмо беше, че не беше
посочена партията или коалицията, на която да търсим подписката.
Свързах се по телефона с разследващия полицай, информирах я за
този пропуск. Обаче без да се разбере след това е било входирано
писмо № ПВР-04-02-26 от 6 февруари 2017 г., с което разследващият
полицай е уточнил името на коалицията, като с изх. № 04-02-35 от
17.02.2017 г., в изготвен отговор от колегата Пенев, не е било
разпределено на мен, е изпратен отговор.
Предлагам, уважаеми колеги, това да се приложи към
преписката, тъй като вече отговор на тази преписка и на това искане
е изпратено.
ПРЕДС.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Заповядайте,

колега

Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, припомням, че на
вчерашно заседание с протоколно решение на ЦИК беше изпратен
изключително подробен отговор по въпрос, поставен от госпожа
Вангелина Тодорова, свързан с обстоятелството как същата следва
да упражни правото си на вот, поради това, че на 25 март ще се
намира в болнично заведение за планова операция. На днешна дата с
вх. № НС-22-117 на електронната поща на ЦИК е пристигнало ново
запитване от госпожа Тодорова. Тя ни благодари за изчерпателния
отговор, след което излага запитване, от което е видно, че не е
разбрала нищо от нашия отговор.
И тъй като аз считам, че няма какво друго да й отговорим,
освен това, че следва да бъде включена в избирателния списък,
съставен от ръководителя на съответното лечебно заведение, ако има
десет избиратели и каква декларация следва да попълни, аз ви
предлагам днешното запитване да остане за сведение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, току-що ми беше разпределено
писмо, изпратено от РИК 22 Смолян, с което ни информират, че е
допусната техническа грешка в обстоятелствената част на Решение
№ 4398, където било посочено, че са гласували против двамата
заместник-председатели на РИК-Смолян, а пък видно от протокола
на заседанието, както и от видеозаписа на самото заседание се
установявало, че са гласували против решението единият от
заместник-председателите – Анастасия Караманолева-Пенева, и
члена Маргарита Солакова, поради което ни молят да бъде
отстранена допуснатата техническа грешка.
Аз ще прегледам проекта на решение, след което ще ви
докладвам и проект за поправка на техническа грешка.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по повод предходен доклад за
решение № 65 от 6 март 2017 г. на РИК 24, с което са заличили
регистрацията

на

Боян

Георгиев

Кайров,

поради

трайна

невъзможност да участва, разговарях с госпожа Андонова – секретар
на

Районната

избирателна

комисия,

която

потвърди,

че

в

заявлението на лицето така е посочено: поради трайна невъзможност
да участва. Но в разговор с него е установено, че поради тежко
заболяване

и

заминаване

на

лечение

извън

страната

за

продължителен период от време.
За ваша информация лицето е водач на листата на тази партия
и в район Хасково, но не е имал физическа възможност да подаде
заявление и дотам.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря.
Последно – госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вх. № НС-03-44-1 от
днешна дата, от Министерския съвет са представени предпечатни
образци на отделни изборни книжа, като Приложение 78-НС –
това е протокол за предаване и приемане на изборни книжа и
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материали на СИК за гласуване в секциите извън страната, 82-НС
– отличителните знаци за членовете на секционните избирателни
комисии,

87-НС-Ч

–

това

е

протоколът

на

секционната

избирателна комисия, 75 – за предаване и приемане на списък за
гласуване извън страната, 81-НС за маркиране на печата.
Предлагам, тъй като ги прегледахме тези предпечатни
образци, да приемем протоколно решение, с което да съгласуваме
да върнем одобрени по един екземпляр предпечатни образци на
Министерския съвет, както е изискано от Администрацията на
Министерския съвет, за да може да продължи работата по
отпечатването на тези книжа.
В частта относно структура на фабричния номер на
протоколите на секционните избирателни комисии на РИК,
предлагам този въпрос да бъде обсъден на следващото заседание.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване на
това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.
Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, само да ви информирам, че
сме получили писмо от община Нови пазар, с което ни
информират, че са отворили помещението, за което сме дали
разрешение и ни изпращат необходимите документи по чл. 31 от
Решение № 2662, съответно копие от заповед на кмета,
съответните протоколи и т.н.
Това е за сведение.
ПРЕДС.
Ивков.

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Заповядайте,

колега
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Мисля, че имаме нови данни и следва
спешно да разгледаме един въпрос, който беше разгледан
сутринта,

да

го

преразгледаме

преди

под

натиска

на

общественото мнение да се наложи да го разглеждаме, или поне
днес да върнем преписката. Касае се за преписката, която
колегата

Арнаудов

докладва

сутринта

от

сигнала

на

председателката на Обществения съвет с една снимка. Помните,
че моето предложение не се възприе и оставихме преписката за
сведение.
Този случай има доста голямо развитие, оказва се, че този
клип върви както в интернет пространството. Скандалният клип
на ДОСТ, в който турският посланик агитира за партията и в
който има надписи на турски език, включително и въпросната
чешма се показва. Включително и по Българската национална
телевизия е имало клипове.
Това, което можем да направим, е днес да вземем решение
да се върне случаят на доклад, предлагам да прегласуваме, да се
направи служебна проверка и да се вкара отново най-късно в
утрешното заседание преписката отново на дневен ред, за да се
произнесем по същество.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Използвам възможността
да ви кажа, уважаеми колеги, че съм получила множество такива
писма, тоест това не е единствено. Разпределила съм ги на много
колеги. Понеже едното е с копие до Министерския съвет, до
Министерството на външните работи и има сериозни сигнали, че е
от компетентността и на Външно министерство, и на други,
затова резолюцията ми, ще ви я кажа в момента и се надявам да
ме разберете правилно, е, че не само за вътрешната мрежа ще
бъде качено днес или утре, като засега съм ги дала на Бойкинова,
Матева, на мен и на други колеги, ще се запознаете. Но и тъй
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като има съвсем скоро среща с Министерския съвет, съм
написала, че е за обсъждане на обща среща.
Разбирате ли ме, колега Ивков?
Ще поставя на гласуване това предложение, просто ви
уведомих най-коректно, че има множество сигнали до всички
министерства. Разбира се, че ще подложа на гласуване Вашето
предложение да дебатираме. Аз наистина се учудих сутринта.
Госпожо Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В допълнение на това – ние ще
изчакаме сигнала от СЕМ, в него ще има публикациите в
медиите. Доколкото разбрах сигналът е на територията на
Кърджали и Ямбол. Ако имаме данни на територията на кои РИК
е станало това нарушение на предизборната кампания, да ги
изпратим за проверка на тях.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Извинявам се на колегата
Ивков, това не е същият сигнал, за който говоря. Той е от сега и
касае всички министерства и ведомства.
Сега подлагам на гласуване предложението на господин
Ивков, тъй като имаме възможност да върнем преписката за ново
разглеждане, тъй като се събират много съществени доказателства.
Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз ще допълня предложението на
колегата Ивков, а именно: да се изиска от СЕМ материалът, който е
публикуван в медиите и оттам нататък да се разгледа по същество
самия материал.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Подлагам на гласуване
предложението на господин Ивков, допълнено от господин
Андреев с това да се изиска материалът от СЕМ.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Мария Мусорлиева,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Емануил
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Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма.
Прие се, господин Андреев ще напише писмото.
Закривам днешното заседание.
Утрешното заседание е от 14,00 ч. Знаете, че сутринта има
консултации за СИК в чужбина.

(Закрито в 16,50 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Нина Иванова

