
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 500

На  11  март  1017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади по дела, жалби и сигнали 

Докладват: Бойчо Арнаудов

 Камелия Нейкова

 Георги Баханов

 Росица Матева

 Ивайло Ивков

1а. Обсъждане на текст от методически указания.

Докладва: Мария Бойкинова

2. Доклади по медийни пакети. 

Докладва: Таня Цанева

3. Доклад  относно  срещата  на  Изпълнителния  съвет  на 

АСЕЕЕО на 12 май 2017 г. 

Докладва: Мария Мусорлиева

4. Доклад относно обучителното звено.

Докладва: Ерхан Чаушев 

5. Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели.

6. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 



Докладват: Мария Бойкинова

 Румяна Сидерова

7. Доклади по писма. 

Докладват:Севинч Солакова, Румяна

Сидерова, Метин Сюлейман, Росица

Матева, Иванка Грозева, Ивилина

Алексиева, Мария Бойкинова, Румен Цачев,

Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов,

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева

Катя Иванова

7а.  Приемане  на  решение  за  назначаване  на  секционните 

избирателни  комисии  извън  страната  във  връзка  с  проведените 

консултации  на  8  март  и  пристигналите  предложения  на 

политическите партии и коалиции, присъствали на консултациите.

Докладва: Иванка Грозева

8. Доклади по писма до РПУ на МВР и прокуратури.

Докладват: Георги Баханов

 Ивайло Ивков

9. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева. 

Заседанието  бе  открито  в  13.50  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 
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комисия,  имаме  необходимия  кворум.  Откривам  днешното 

заседание.

Колеги, предложила съм ви дневен ред, в който съм пренесла 

точки от вчера, както и съм допълнила. Вероятно вие ще имате още 

допълнения.

Колеги,  имате  ли  предложения  за  допълнения  към  така 

предложения дневен ред? Нямате.

Колеги подлагам на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цачев), против – няма.

Уважаеми колеги, дневният ред беше приет.

Преди да преминем към т. 1 от дневния ред бих искала да ви 

информирам, че по обективни причини отсъстват господин Пенев и 

госпожа Сидерова. Възможно е госпожа Сидерова да дойде, но по-

вероятно няма да дойде на заседанието.

Господин Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Дневният ред безспорно е приет, но моля, 

тъй  като  го  гледам  така,  както  е  подреден  и  тъй  като  имам 

предчувствия  какво  ще  стане,  моля  да  си  направя  доклада  за 

обучителното звено, пък после да продължим с т.нар.  дневен ред. 

Мисля, че трябва да го направим това, имаме обучение за 13-ти, 14-

ти и т.н., моля да запозна аз.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, господин Чаушев предлага да се започне с т. 4 от дневния 

ред. Възразявате ли, колеги?

РЕПЛИКИ: Не.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Чаушев, започваме с т. 4 от дневния ред. Не е изключение 

и друг път сме го правили.
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Господин Чаушев, заповядайте.

4. Доклад относно обучителното звено

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  за 

организация за обучението на РИК-овете, които ще започнат от 13-

ти и ще продължат до 16-ти по известения ни график. В тази връзка 

докладвам писмо от „Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-

00-199 от 10 март 2017 г., в което „Информационно обслужване“ АД 

ни  уведомяват,  че  са  подготвили  условията  за  дистанционното 

обучение, което ще започне на 13-ти в сградата на „Информационно 

обслужване“  АД и  ни уведомявам,  че  имат готовност  за  това.  За 

сведение, уважаеми колеги.

Междувременно успях да се свържа с комисиите, общо взето 

и  те  имат  по  места  готовност  да  почнем  обучението,  съгласно 

утвърдения график и засега поне в момента няма проблеми. 

В тази връзка ви докладвам и две писма, които получаваме 

инцидентно от областния управител на Силистра – № 05-100, с което 

ни казва, че са осигурили необходимите условия, респективно и от 

други  областни  управители,  които  също  ви  ги  предлагам  за 

сведение. Докладвах, че общо взето имаме готовност. Но цялата ми 

идея беше за момента, за да искам точка първа в моя вътрешна папка 

има PDF формат, в който мисля, че направихме нещо много добро. 

Става въпрос за нагледен материал въз основа на методическите ни 

указания различни варианти на действителен и недействителен глас 

в нагледен вариант в цветови измерения. 

Моля  да  го  прегледате,  ако  искате  малко  по-късно  да  го 

гледаме, но искам да го видите и да го качим във всеки случай на 

нашата  страница,  на  страницата  на  избирателите  и  в  секция 

разяснителна да го качим, защото мисля, че този продукт е много 

добър и заслугата основно и най-вече е на госпожа Сидерова. Мисля, 

че с този материал вече отваряме други хоризонти за дейността на 

ЦИК  да  минаваме  вече  в  изчистени,  нагледни,  практически, 

дидактически материали. Ако искате да го гледаме така, ако искате – 
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да го отложим малко по-късно да се запознаете. Разбира се има там и 

някои  неточности.  Но  искам  да  ви  информирам,  че  това  вече  го 

направихме.

С удоволствие го докладвам. Отваря широки хоризонти и за 

по-нататък. Има един адрес на електронен протокол в моя папка, с 

който  да  се  запознаете,  който  е  изработен  от  „Информационно 

обслужване“ АД, в който при въвеждане на определен тип данни 

съответно излизат контролите и светват дали е вярно или невярно 

посочено. Но да не се разводняваме, това малко по-нататък ще го 

докладвам пак, за понеделник. 

Предлагам наистина да видим тези бюлетини така, както са 

направени и да вземем решение за тяхното публикуване. Мисля, че 

са много добри.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз имам две предложения във връзка с 

доклада  на  господин  Чаушев.  Тъй  като  линкът  с  електронния 

протокол, така или иначе в негова папка, е качен в PDF формат, да 

помолим нашия IT да го направи във формат, в който всеки от нас да 

може да го отвори на компютъра си. Това първо.

Второ. Аз прегледах днес тези предложения, които наистина 

са много добри, но забелязах, че на гърба на бюлетините печатите са 

сложени един под друг във вертикална колона, а на бюлетината са 

хоризонтални.  Помолих  IT  да  направи  на  базата  на  същите 

предложения  с  хоризонталните  печати,  включително  даже  да  им 

огради  мястото,  където  би  следвало  да  бъдат,  за  да  видим  как 

изглежда нагледно – дали да остане само с двата печата един до друг 

или да има и квадратчета, в които трябва да се поставят и тогава да 

ги одобрим, ако сте съгласни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  предполагам,  че  не  възразяваме  срещу  това 

предложение.
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Благодаря за този доклад. В момента, в който се качи тази 

промяна ще я видим и ще одобрим. Така че т. 4 остава като точка от 

дневния ред.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Моята  идея  е  следната.  Когато  ги 

одобрим с поправките, които явно има, има и други там, да го качим 

на  нашата  страница  в  цветен  вариант.  Нека  на  обученията  да  им 

кажем, че сме ги качили в цветен вариант, да ги разпечатват в цветен 

вариант и да ги дават в техните графици за обучение. Мисля, че чрез 

нашата  страница  могат  по  места  да  се  разпечатват  колкото  щат. 

Мисля, че това е по-лекият път на РИК-овете да се снабдят с колкото 

си искат екземпляри. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Това,  което  е  направила  колегата 

Сидерова  е  много  добро,  което  надявам  се,  че  Централната 

избирателна  комисия  ще  приеме  на  един  по-късен  етап  днес. 

Предлагам да го има във всяка секционна избирателна комисия било 

като  приложение  към  методически  указания,  било  като  отделни 

цветни листа разпечатано, зависи вече и от формата, но да го има за 

всяка  секционна  избирателна  комисия,  тъй  като  това  ще  е  от 

изключителна  важност  и  е  изключително  добро  при  броенето  на 

действителните и недействителните бюлетини накрая на изборния 

ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.

Ще върнем този въпрос, когато и одобрим бланката.

Колеги, благодаря за доклада по т. 4. 

Продължаваме с т. 1.

1. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Ще помоля да кажете номерата за вчерашното самосезиране.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

нямаме сигнал, тъй като предлагам да се самосезираме. В моя папка 
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от  днешно  заседание  са  качени  материалите.  Мисля,  че  вчера  се 

запознахте  с  тях,  ако  не  сте  се  запознали  –  запознайте  се  днес. 

Клиповете, проверил съм, към настоящия момент продължават да са 

качени  на  официалната  страница  на  Обединение  „ДОСТ“.  Ще си 

повторя  и  предложението  от  вчера.  Предлагам  Централната 

избирателна  комисия  да  се  самосезира,  да  установи,  че  на 

официалната страница на Коалиция от партии „Обединение ДОСТ“ 

е  качен  предизборен  клип  със  субтитри  на  език,  различен  от 

българския и да установи нарушение на чл. 181, ал. 2 от Изборния 

кодекс,  където изрично е записано, че предизборната кампания се 

води на български език, след което да постави сваляне на този клип 

и  преустановяване  на  неговото  разпространение  навсякъде, 

включително  в  интернет  и  да  състави  акт  за  установеното 

нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, откривам разисквания, ако има желаещи да 

участват. 

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Клипът  е  на  страницата  на  ДОСТ, 

доколкото  си  спомням.  Той  общо  взето  е  на  български  език, 

доколкото схванах, но междувременно вървят и някакви субтитри. 

Тоест,  освен,  че  се  води  на  български  отдолу  има  и  някакви 

субтитри, нали така? Аз не знам субтитрите какво противоправно 

поведение са и какво нарушават по отношение на някакъв си текст 

или  предизборна  кампания или  някакъв  си  материал.  Това,  че  са 

субтитри на чужд език ли е проблема? Използването на чужд език ли 

е  проблема?  Какъв  е  проблема  и  противоправното  поведение  на 

някакви субтитри? Това не ми е ясно и не мога да разбера това, че 

има някакви си текстове на чужд език аз не знам в нашата държава 

това  проблем  ли  е.  Текстове  на  чужд  език  има  безкрайни.  Най-

малкото на фланелката, примерно на един участник в предизборна 

кампания току виж се появи някакви си фирма изписана на чужд 
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език,  е  и?  Субтитрите  са  едно,  агитацията  на  чужд  език  е  нещо 

съвсем друго. Не виждам какъв е проблема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Проблемът е следният. Клипът го има 

в два варианта. Първи вариант е този, който сме гледали всички и 

той наистина е на български език. Точно под него същият клип е със 

субтитри на чужд език. Единствената цел на този втори клип, който 

се различава от първия клип е неговото превеждане на чужд език. Аз 

това  го  приемам като  агитация  на  език,  различен  от  български  и 

смятам, че това е нарушението на чл. 181, ал. 2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Съжалявам,  искам  да  бъда  разбран 

правилно.  Да  правим  разлика  между  воля,  желание,  обект  на 

желание,  принцип  на  законност  и  т.н.  Само  за  това  са  ми 

изказванията.  Ако  се  постъпва  така,  защото  максимата  на  твоето 

поведение  стане  всеобщ закон  не  по  отношение  на  обекта  ми на 

желание,  а  въобще  постъпвайки  по  определен  начин,  така  ще 

постъпвам и занапред. Това е в крайна сметка едно нормално според 

мен  поведение.  Тоест,  изхождайки  от  един  всеобщ  принцип  да 

действам  в  някакъв  тип  реалност.  Принципът  винаги  трябва  да  е 

безусловен  според  мен  по  отношение  на  всеки  субект,  без 

изключение. И именно защото е безусловен той общо взето ще бъде 

правилен.  Знам,  че  е  трудно,  знам,  че  се  иска  мъжество,  но  ако 

формулирам принцип той трябва да действа вече изначално. Не мога 

да приема този принцип, че субтитрата било някакво си съществено 

нарушение, просто като е някакъв си превод. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Други желаещи се за изказване? Не виждам такива.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на 

господин Арнаудов.
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

Райков,  Таня Цанева,  Румен Цачев,),  против –  5  (Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова  и  Цветозар  

Томов).

Колеги, това е Решение № 4488-НС.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  гласувах  „Против“,  защото 

смисълът  за  ограничението  за  агитация  на  език,  различен  от 

българския така или иначе според мен е логично да бъде свързан с 

невъзможността  на  човек,  който  не  владее  този  език  да  разбере 

посланията, които са отправени към български гражданин, който не 

владее този различен от българския език. В случая имаме работа с 

превод със субтитри на един клип, който отгоре е оставен само на 

български. Аз не виждам достатъчно основания да го санкционираме 

и затова гласувах „Против“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Други отрицателни вотове.

Заповядайте, господи Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Субтитрите  са  превод  на  чужд  език. 

Чуждите  езици  в  България  не  са  забранени,  не  са  забранени  и 

преводите от български на чужд език. Стигаме до абсурд, наистина 

стигаме  до  абсурд.  Нито  преводите  са  забранени,  нито  чуждите 

езици  са  забранени,  пък  били  те  на  турски  език,  респективно  на 

английски, руски и т.н. Преводите затова са превод да си предадат 

по някакъв си начин същината на онова, което се иска да се каже. А 

същината на онова, което се иска да се иска да се каже в случая си е 

според мен на български език. Кое е лошото да се превеждат нещата 

на чужд език не ми е ясно. 

Като оставим настрана, не знам тази страница дали въобще 

попада в случая в правомощията на чл.  57,  ал.  1,  т.  23, ако не се 
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лъжа, дано не се лъжа, именно не знам дали ЦИК има правомощия 

да  контролира  предизборна  кампания,  осъществявана  от 

недоставчици на медийни услуги, а определението на доставчици на 

медийни услуги ясно е посочено в допълнителните правила. Мисля, 

че  ЦИК  наистина  преодолява  спрямо  обекта  си  на  желанието 

принципа  на  законността.  Считам  в  случая,  че  действително 

излизаме извън компетентностите си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Имам 

изказване. Тъй като вчерашният материал, който беше поднесен на 

вниманието ни от госпожа Камелия Нейкова мина многократно по 

телевизиите  –  „Нова  телевизия“  в  късните  новини  имаше  и 

определен тип много остри дебати, които чух пак по телевизията, 

предлагам той да бъде внесен официално, както предлагам и наше 

Решение  №  430-НС  от  2017  година,  решението  сега,  свързано  с 

доклада  на  Бойчо  Арнаудов,  както  и  потенциалния  доклад  на 

Камелия  Нейкова,  както  и  други  решения,  които  вече  има  пълна 

злоупотреба  със  злоупотребата  на  турски  език  в  предизборна 

кампания  в  Република  България  да  бъдат  пратени  на  Главна 

прокуратура,  тъй  като  има  пряко  действие  на  конституционните 

норми.  Непрекъснато  се  нарушава  чл.  2  от  Конституцията  на 

Република България като единна държава, в която няма автономни 

териториални образувания, чл. 3 – официалният език в републиката 

е българският, чл. 4, че Република България е правова държава и се 

управлява според Конституцията и законите на страната, чл. 4, ал. 2, 

чл. 5, ал. 2 и ал. 3 и един член, който много често се пропуска – чл. 

39,  ал.  2  от  Конституцията  на  Република  България,  в  която 

фактически текста на песента беше разпространен като текст, той е 

зловещ и директно разпалва към вражда. 

Предлагам всичко това да бъде пращано и от сега нататък в 

Главна прокуратура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Стигнахме и до Вашия доклад, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  този сигнал постъпи вчера 

от  репортер  на  „Нова  телевизия“  в  папка  с  моите  инициали  във 

вчерашно заседание, видеоматериалът, тъй като технически нашият 

IT специалист съдейства той да бъде качен, можете да се запознаете 

с него в папка НС-20-53 във вчерашно заседание. Основно в този 

материал има една песен на език,  различен от българския.  Снощи 

същият материал беше част от журналистическо разследване,  така 

беше  съобщено  в  централната  новинарска  емисия  на  „Нова 

телевизия“.  От  новините  на  „Нова  телевизия“,  които  аз  гледах 

останах  с  впечатление,  че  този  видеоматериал  е  част  от 

мероприятие, проведено от Коалиция „ДОСТ“, като част от тяхната 

предизборна  кампания.  Беше  излъчен  и  част  от  превода  на  тази 

песен. Така че, ако ще изпращаме материали в прокуратурата аз съм 

съгласна този материал да се приобщи към тях. 

Също така искам да направя едно предложение. Очевидно от 

новинарската емисия на „Нова телевизия“ те разполагат с превода на 

тази  песен,  да  изискаме  превода,  за  да  видим  от  неговото 

съдържание  дали  става  ясно,  че  се  извършва  агитация  на  език, 

различен от българския.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моята идея е следната.  Парче по парче 

разграничаване едно от други, едно от трето, едно от четвърто, за да 

можем да вземем разумно решение по всеки отделен случай. Няма 

смътни понятия,  има понятия  за  конкретен случай.  В момента не 

можах да разбера този сигнал за „Смях и здраве“ ще го разглеждаме 

ли, защото там е линка и не знам защо не се казва това. Някакъв си 

линк публикуван във Фейсбук на „Смях и здраве“, в които вървят 

едни коли на фона на някаква си песен на турски език и в далечината 

се вижда някакъв си плакат. Ако това е предизборен клип, уважаеми 

колеги, мисля, че нивото на предизборната агитация доста е паднало 
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по нашите представи. Едни коли вървят нагоре надолу на фона на 

една музика. Това е клипът на „Смях и здраве“ и на всичкото отгоре 

във Фейсбук. Не знам къде има предизборна агитация там. Но както 

и да е – коли вървят нагоре надолу. Това ли ще разглеждаме или ще 

разглеждаме други предложения, в случая не знам дали са в дневния 

ред или извън дневния ред – да пращаме каквото намерим за добре 

на прокурор. Това беше само за разграничение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, както казах и в началото аз 

докладвах вчера сигнала от „Нова телевизия“ с линк към Фейсбук 

профил, който се нарича „Смехът е здраве“ и колегата Чаушев беше 

в снощното заседание и чу този доклад. И вчера, ако си спомняте аз 

не направих предложение да изискваме каквото и да било от „Нова 

телевизия“,  тъй  като  сигналът  не  съдържаше  повече  информация. 

След  излъчване  на  централната  новинарска  емисия  този  същият 

видеоматериал  беше  излъчен  в  централните  новини,  доколкото 

разбирам и тази сутрин също е излъчван по „Нова телевизия“,  аз 

считам, че ние не можем да се правим на глухи и на слепи, че не сме 

го  видели.  Също  така  беше  публикуван  и  част  от  превода  на 

съдържанието на тази песен, като беше уточнено, че е направен от 

лицензиран преводач, ако не се лъжа, не мога да цитирам. На фона 

на това предаване в новините беше излъчено и интервю с господин 

Местан, който казваше, че песента няма езици, тя може да звучи на 

всякакъв  език.  Но  в  края  на  новините  имаше  превод  и  от  този 

превод, който беше два-три реда,  може би само една част от тази 

песен става ясно, за мен поне, че съдържа агитация за предстоящите 

избори.  Затова  ви  предложих,  за  да  се  убеди  Централната 

избирателна  комисия  дали  наистина  е  така  или  не,  да  изискаме 

превода от „Нова телевизия“, защото очевидно тя разполага с него. 

Ако  прецените  да  вземем  такова  решение,  това  е  моето 

предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Когато искаме да се слушаме обикновено 

се  слушаме,  обикновено  става  така.  Аз  само  направих  едно 

разграничение.  Първоначалният  материал  за  „Смях  и  здраве“  ли 

разглеждаме  или  сега  в  момента  ще  разглеждаме  онова,  което  е 

излъчено  вчера  от  друга  медия?  Аз  само  това  питам,  а  не  да  ги 

смесваме нещата. Защото, ако сигналът за „Смях и здраве“ е едно, 

другият вариант е,  ако ще обсъждаме онова,  което е  излъчвано в 

„Нова телевизия“ е нещо съвсем друго. Само това питам за яснота. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Процедурата по изказване реплика и дуплика приключи. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  аз  мисля,  че стана ясно какво 

обсъждаме. Има предложения. Снощи също късно обсъждахме, днес 

отново. Предлагам да прекратим разискванията и да пристъпим към 

гласуване на направените предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, като чух изказването 

на докладчика и колегата Чаушев напълно подкрепям докладчика, 

имайки предвид факта, че тези два доклада – снощният и след това, 

което е излъчено по „Нова телевизия“ са свързани и вече трябва да 

ги  гледаме  едновременно.  В  тази  връзка  се  разграничавам  от 

казаното от колегата Чаушев, въпреки че неговото беше под формата 

на въпрос кое гледаме.  Предлагам да се гледат  заедно,  съвместно 

двата  сигнала.  Допълвам  предложението  на  колегата  Нейкова  да 

изискаме видеоматериала на излъченото по новинарската емисия от 

снощи и от тази сутрин, заедно и превода. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

записах Вашето предложение.

Господин Баханов,  Вашето предложение постъпи след като 

Вие направихте изказване, то е елемент на Вашето изказване. Струва 

ми се, че имаше реплики към Вашето изказване. 
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Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предложението  беше  да  се  смесват 

нещата.  Моето  предложение  беше  да  се  разграничават.  Явно 

разграничаването  на  нещата,  когато  има  определен  обект  на 

желание, общо взето е любима процедура,  когато стане въпрос за 

определен тип предметни области от дейността на ЦИК. Затова аз 

пак ще почна с разграничаване. Член 57, ал. 1, т. 23 изрично чета 

текста. Първо ще чета текста, после ще подвеждам факти от текста и 

накрая ще направя предложение така, както е нормалната процедура 

на  правоприлагането,  когато  нямаме  определен  обект  на  желание 

разбира се. Текстът е следният: „ЦИК контролира провеждането на 

предизборна  кампания  от  доставчиците  на  медийни  услуги  с 

национален  обхват“.  Предложението  беше  да  се  смесват  и 

излъчването по телевизията и излъчваното по някаква си Фейсбук 

страница  на  незнам  кого  си,  не  му  разбирам  много  въпросната 

организация блок ли е, човек ли, що ли „Смях и здраве“, към който 

ни  бяха  препратили.  Но  във  всеки  случай  Фейсбук  и  социалните 

мрежи  са  извън  обхват  на  контрола  на  ЦИК,  както  и  да  го 

погледнем.  Най-малкото  ще  тръгнем  по  безкрайния  Фейсбук, 

Туитър, Инстаграм и незнам какво си да търся под вола теле само и 

само  да  доказвам  предпоставени  тези.  Просто  законът  ми  го 

забранява.  В  този  смисъл  ми  беше  и  репликата  да  не  смесваме 

нещата и в общата пукотевица да вземаме неосмислени, неразумни и 

най-вече незаконосъобразни решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Това беше реплика към господин Баханов. Господин Баханов 

има право на дуплика.

Заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само ще продължа четенето на чл. 57 и 

акцентирам вниманието на колегата Чаушев върху чл. 57, ал. 1, т. 1: 

„ЦИК  осъществява  дейностите  си,  упражнява  контрол  по 

прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове“. Със 

същия  този  Изборен  кодекс,  който  ние  според  тази  разпоредба 
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трябва да го прилагаме и да упражняваме контрол по прилагането в 

чл. 181, ал. 2 пише, че предизборната кампания се води на български 

език. Точно това ще контролираме, колега Чаушев, прилагането на 

български  език  или  предизборната  кампания  дали  се  води  на 

български език, а не Туитър и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ е госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  не  считам,  че  с  моите 

предложения смесвам нещата от вчерашния ми доклад и днешния. 

Вчерашният видеоматериал очевидно след това, което се излъчи по 

новините на „Нова телевизия“ е част от един общ материал, който, 

както допълни моето предложение колегата Баханов да изискаме от 

„Нова телевизия“, заедно с превода на тази песен и ако става ясно, 

че  е  извършвана  предизборна  агитация  от  съответната  коалиция 

тогава  да  се  изпрати  по  компетентност  на  съответната  районна 

избирателна  комисия,  на  територията  на  която  се  е  провело  това 

събитие. 

Колегата Чаушев прочете чл. 57, ал. 1, т. 23, аз не си спомням 

да съм предложила ние да установяваме нарушени. Също така не 

съм и предлагала да установяваме нарушение за нещо, което се е 

извършило или е разпространено в социална мрежа,  която и да  е 

било тя. На всички ни е ясно, че формално погледнато социалните 

мрежи не подлежат на контрол, но в случая правя съвсем различно 

предложение с оглед на излъчения в цялост материал в централните 

новини  на  „Нова  телевизия“  и  мисля,  че  ние,  като  Централна 

избирателна комисия, можем да се самосезираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  че 

пояснихте  направеното  от  Вас  предложение.  Предполагам  и  Вие 

имате предложение?

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз 

повтарям първоначалното си изказване,  за да няма спорове кое от 

къде и какво било. Всички касаят, както казах и вчера, абсолютния 

цинизъм  всеки  ден  да  се  излъчват  материали  по  повод  изборния 
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процес  или кампанията  на  определени партии на  определен  език, 

всички  материали,  касаещи  това  да  бъдат  изпратени  на  Главна 

прокуратура. И отсега нататък всичко да бъде изпращано там.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте,  господин  Чаушев.  Само  да  ви  припомня,  че 

имаше процедура.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам изказване.

Както  видяхме  отново  смесване  на  нещата  –  единият  си 

говори за прокуратура, другият си говори за чл. 180, само че забравя, 

че  има  изрични  правомощия  на  ЦИК  и  именно  чл.  57,  ал.  23 

конкретизира бланкетната норма с двете точки. Забравя, че в крайна 

сметка чл. 180 говори за предизборна агитация и от кого се води тя – 

от  сайт  на  име  „Смях  и  здраве“,  е-е-е,  страхотна  предизборна 

агитация.  Кого  ще  накажем  –  сайта  „Смях  и  здраве“,  защото 

незнайно защо към него ни бил препратен някакъв си линк. 

На следващо място, ако за всяка песен на чужд език вече ще 

правим проверка  дали  е  предизборна  агитация,  само защото  е  на 

чужд  език  вече  прекаляваме  с  всякакъв  тип  граници.  Няма 

презумпция след като някаква песен е на турски език следователно 

това  вече  да  е  предизборна  агитация  и  да  пишем  наказателни 

постановления. А какво ще правим с другите песни, които звучат по 

другите  сайтове  и  т.н.?  И  тях  ли  ще  превеждаме,  дали  са  били 

примерно агитация на някаква си партия?!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  мисля  че  и  мненията  се  чуха,  мисля  че  и 

предложенията се направиха. По конкретната преписка докладчикът 

имаше конкретно предложение, след това постъпи предложение и от 

господин Баханов. Госпожа Мусорлиева прави предложение, както 

по конкретната преписка, така и по други преписки. 

Госпожо  Мусорлиева,  беше  първо  предложение  по 

преписката на господин Арнаудов, но госпожа Нейкова все още не 

беше  докладвала,  поради  което  Ви  записвам  като  трето 

предложение, което ще подложа на гласуване. 
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Колеги,  първото  предложение  на  госпожа  Нейкова,  което 

подлагам на гласуване е да се изиска превода от „Нова телевизия“. 

Вие  приемате  заедно  с  целия  материал  с  излъчванията  в 

новинарската емисия вчера и днес. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  това  предложение, 

обединяващо  предложението  на  госпожа  Нейкова  и  господин 

Баханов.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Колеги, прие се това предложение.

Подлагам  на  гласуване  предложението  на  госпожа 

Мусорлиева.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева),  против – 6 (Ерхан 

Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Метин  Сюлейман,  Севинч  

Солакова, Ивайло Ивков, Таня Цанева)

Отрицателен вот на господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Като  гледам  не  можа  да  се  постигне 

мнозинство за това предложение. Аз се чувствам длъжен да кажа две 

думи защо гласувах „Против“.

Аз  не  съм  против  да  се  преследва  цинизма  на  някои 

определени политически партии, които извършват действия, които 

наистина  са  меко  казано  скандални.  Но  след  като  Централната 

избирателна  комисия  е  орган,  призван  да  наказва  и  да  налага 

наказания само по Изборния кодекс, само по нарушенията, които тя 

установява считам, че достатъчно работа имаме по изборния процес, 
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за  да  се  съсредоточим  върху  нея.  Защо  ние  да  сезираме  Главна 

прокуратура и защо само за дадени неща, като примерно на 2 март 

се е отслужил молебен, заедно с един лидер на политическа сила и с 

един  посланик  на  чужда  страна  на  връх  Шипка  за  ордите  на 

Сюлейман паша. Нима това е по-малко, че да не сезираме за него, а 

да сезираме за други неща, които не съставляват престъпен състав. 

Това  е  работа  на  нашите  служби  и  на  нашата  правораздавателна 

система, тя е достатъчно добре сезирана от медиите, би могла да се 

самосезира  и  не  ЦИК  е  органът,  който  трябва  да  се  превръща  в 

пъдар в това отношение, освен ако няма нещо фрапантно, с което 

сме се самосезирали или сме сезирани. Многобройни са проявите, 

многобройните  са  случаите,  в  които  очевидно,  че  една  съседна 

страна си разиграва тук както си иска коня (да кажем поговорката на 

български  език)  и  считам,  че  службите,  не  е  Централната 

избирателна  комисия,  която  трябва  да  държи  как  да  си  вършат 

работа, а трябва да преследват такива неща. 

Но  специално  за  тези  сигнали,  за  тази  песен  и  за  тези 

конкретни  случаи,  както  казва  колегата  Чаушев,  аз  не  виждам 

изобщо  престъпни  състави,  за  да  сезираме  прокуратурата.  Ние 

установяваме съответните нарушения и с това се изчерпва работата, 

за която ЦИК е призвана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Няма да има втори отрицателен вот.

Колеги, продължаваме със следващ докладчик.

Господин Баханов, заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-05-6 от 

09.03.2017  г.  от  областния  управител  на  област  Враца  до 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 

писмо-становище относно изпратено му от Централната избирателна 

комисия  повторно  писмо  да  извърши  проверка  относно 

законосъобразността  на  заповедите  на  кмета  на  община  Бяла 

Слатина, с които са разрешавани отпуски на Ценко Кръстев Чоков – 
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кмет на село Галиче за периода от 31 май 2016 г. до 31 януари 2017 

г.,  като  сме  му  обърнали  в  това  повторно  писмо  внимание  на 

Заповед № 04-54 от 29.06.2016 г. на кмета на община Бяла Слатина, 

с която е разрешено ползването на отпуск на Ценко Чоков за 2008 г. 

– 9 дни, за 2009 г. – 30 дни, което съгласно разпоредбата на чл. 176 

от Кодекса на труда би следвало да са погасени по давност. 

Уважаеми  колеги,  както  ви  казах  писмото-становище  е  от 

09.03.2017  г.  и  съгласно  резолюцията  на  председателя  на 

Централната избирателна комисия е качено във вътрешната мрежа. 

Уважаеми  колеги,  ще  ви  помоля  да  се  запознаете  с  това  писмо-

доклад.  Само  ще  акцентирам  вниманието  ви,  че  господин 

областният управител на област Враца ни е  казал по конкретната 

заповед,  с  която  са  разрешавани  отпуски  за  2008  и  2009  г.,  че 

съгласно  разяснение  на  Министерство  на  труда  и  социалната 

политика от 26.02.2016 г. неизползваните отпуски до 01.01.2010 г. 

могат  да  се  ползват  до  прекратяване  на  трудовото  (служебното) 

правоотношение с работодателя, органа по назначаването, съответно 

да  бъде  изплатено  обезщетение  за  неизползването  им  при 

прекратяване на трудовия договор. И по отношение на отпуската за 

2010  г.  се  прилага  разпоредбата  на  §  3ж  от  Преходни  и 

заключителни  разпоредби  на  Кодекса  на  труда,  като  ползването 

следва да се извърши до 31 декември 2012 г., което в случая не ни 

касае, тъй като става въпрос за разрешения за отпуски за 2008 и 2009 

г. и за следващите периоди от 01.01.2011 г. до настоящия момент се 

прилага разпоредбата на чл. 176а от Кодекса на труда. С оглед на 

изложеното счита, че не е налице погасяване на правото на отпуск 

по давност, тъй като чл. 399 от Кодекса на труда цялостният контрол 

по  спазване  на  трудовото  законодателство  са  всички  отрасли  и 

дейности  от  Изпълнителна  агенция „Главна инспекция  по  труда“. 

Изискано е и становището на Териториална дирекция „Инспекция 

по  труда“  –  Враца,  като  ще  ни  бъде  изпратена  допълнителна 

информация  относно  извършената  проверка  по  спазване  на 

законодателството. 
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Доколкото  разбирам  господин  областният  управител  е 

изпратил  това  свое  становище  и  до  Териториална  дирекция 

„Инспекция  по  труда“  –  Враца  и  след  като  се  произнесе  това 

териториално звено ще бъдем информирани. 

Отделно от това, колеги, предлагам да изчакаме да получим, 

тъй като знаете, че изпратихме повторно писмо и до изпълнителния 

директор на Главна инспекция по труда за становище конкретно за 

тези  две  отпуски  за  2008  и  2009  г.,  така  че  предлагам  да  се 

запознаете  към  момента  за  сведение  и  да  изчакаме  становището 

допълнително,  както  на  териториалното  звено,  така  и  на 

изпълнителния директор на Главна дирекция „Инспекция по труда“ 

и след това вече да решим какво ще правим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

По преписката на господин Баханов – остава така.

Госпожо Бойкинова, направете Вашето предложение за нова 

точка.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля да включите нова т. 1а – обсъждане на текст от методически 

указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  ,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – 2 (Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева)

Благодаря.

Отрицателен вот за включване на т. 1а.

Заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Гласувах „Против“, не знам дали е важна 

или  не  точката,  обаче  не  беше  сега  времето  да  се  прави  това 
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предложение. Не упреквам председателя, но в днешния ден всеки си 

говори когато си иска и както си иска. Това е към всички нас. Ние 

сме по средата на точка жалби и сигнали и се прави предложение да 

се включи т. 1а, това трябваше да се направи след като приключи 

т.1, след като не е толкова спешно, че да прекъсне точката. Това ми 

беше мотива да гласувам „Против“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, продължаваме с т. 1.

Господин Арнаудов има още доклади.

Заповядайте.

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  в  моя  папка  в  днешно 

заседание  искам да  ви запозная с  постъпил сигнал в Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-22-150 от 10.03.2017 г., озаглавен 

сигнал  и  молба  за  съдействие  за  оспорване  на  фалшива  новина, 

подадена  от  Васил  Самарски  до  председателя  на  ЦИК  и  до 

председателя на СЕМ. В сигнала се казва следното: „Обръщам се 

към Вас по повод публикация в сайта „Big5.bg“ от 9 март 2017 г. със 

заглавие „Лютфи Местан влиза ударно в медийния бизнес“. В нея се 

твърди, че лидерът на ДОСТ вече разполага с радио и сайт, които 

преди  няколко  седмици  са  купени  от  негов  много  приближен 

бизнесмен,  като  се  уточнява,  че  бизнесменът  е  еди  кой  си  и  е 

придобил  сайта  и  радиото  от  Васил  Самарски,  управлявани  до 

момента от сестра му Славка Самарска. Тази информация е дълбоко 

невярна,  нито  една  дума  в  нея,  свързана  с  промяната  на 

собствеността на цитираните медии не отговаря на истината“, няма 

да ви чета целия, запознайте се с него. Аз лично ви го докладвам за 

сведение, тъй като не смятам, че става въпрос за някакво изборно 

нарушение  и  ние  не  сме  компетентният  орган,  който  може да  се 

произнесе за  съдействие.  Човек може да си потърси и правата по 

съдебен ред, според мен. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

други мнения има ли? Остава за сведение. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  докладвам ви жалба с  вх.  № НС-11-12 от 10 март 

2017 г., която е подадена от Коалиция от партии „Нова република“ 

чрез представляващите коалицията Радан Кънев и Трайчо Трайков, 

като тя е подадена срещу решение от 08.03.2017 г. на Централната 

избирателна комисия, с което ЦИК е постановила, че коалицията от 

партии не е парламентарно представена по смисъла на т. 10, § 1 от 

Допълнителните  разпоредби  на  Изборния  кодекс,  за  което  те  са 

уведомени на 9 март 2017 г. Припомням ви, че това решение, според 

мен това е протоколното решение, с което ние гласувахме писмото-

отговор  на  писмото  на  госпожа  Вяра  Анкова,  като  от 

доказателствата,  които  са  приложени  към  жалбата  става  ясно,  че 

след  като  сме  изпратили  това  наше  писмо,  което  сме  приели  с 

протоколното решение на  госпожа Анкова,  тя  го е  препратила на 

политическата сила, поради което те са информирани за него и го 

обжалват.  Жалбата  ще  бъде  окомплектована  и  изпратена  във 

Върховния административен съд в понеделник.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Има ли друго в т. 1?

Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  съвсем 

накратко. Във вчерашното заседание, тъй като не успяхме да минем 

точките, има една жалба, която вече е окомплектована и изпратена 

към Върховния административен съд, но аз да ви я докладвам. Това 

е жалбата срещу нашето решение, с което установихме нарушение 

на  предизборната  кампания  по  отношение  на  „ВижънЛаб“  и 

управителят  й  Мартин  Христов  за  излъчването  на  предизборни 
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агитационни  материали  в  телевизия  „България  24“.  С  жалбата  се 

обжалва  наше Решение  № 4422-НС.  Жалбата  е  окомплектована  и 

изпратена  във Върховния административен съд.  Просто доклад за 

пълнота и за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев.

Други? Заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  в  папка  с  моите  инициали във 

вътрешната  мрежа от  днешна дата  ще  намерите  две  жалби и  две 

проекторешения.  Предлагам ви да започнем с едното,  примерно с 

ГИСДИ  срещу  решение  на  РИК-29  –  Хасково.  И  докато  вие  се 

запознавате с материалите аз да обясня накратко какъв е сигналът, 

какво е решението и каква е жалбата и моето проекторешение. 

Касае  се  за  много  честите  случаи,  когато  ГИСДИ  сезира, 

както  е  сезирала  и  Централната  избирателна  комисия,  в  дадени 

случаи  преценява,  че  трябва  да  сезира  районните  избирателни 

комисии  по  тяхно  пълномощие  и  ги  сезира  и  в  двата  случая  за 

публикации в интернет страници с данни за медийния доставчик, че 

не  е  спазил изискванията  на  чл.  205.  В единия случай Хасково с 

решението си, което е лаконично, след направена служебна проверка 

по  същество  решава,  че  остава  без  уважение  подадения  сигнал 

поради липса на установено нарушение, тъй като си е имало всички 

реквизити. Според тях ГИСДИ твърдят в този случай, че са добавени 

реквизитите. Аз ви обръщам внимание, тъй като считам, до сега не 

сме имали такива случаи в този период, а преди това и ви предлагам 

принципни  проекти  за  решения,  които  ми  се  струват  принципно 

нови и на колегите, които са в зала ги моля да обърнат внимание на 

начина,  по  който  принципно  възнамерявам  да  процедираме  и  ви 

предлагам в такива случаи. Взел съм повод за такъв тип решения от 

практиката в доста определения вече на Върховния административен 

съд,  когато  се  касае  за  искане  за  налагане  на  административни 

нарушения. Районните избирателни комисиите и ЦИК са призвани 
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по силата на чл.  496,  ал.  1 да съставят актове за установяване на 

нарушение,  както  знаете  многобройни  актове  имаме  от 

функционирането на тази избирателна комисия, аз считам, че в тези 

случаи  липсва  активната  процесуална  легитимация  на 

жалбоподателя, той не е страна, той е един уведомител, като черпя 

основанието  си  освен  от  разума  на  съдебните  решения  в  това 

отношение,  а  и  наистина  от  това,  че  съгласно  чл.  496,  ал.  1 

Изборният кодекс е овластил съответната комисия да съставя акт и 

без да има сигнал по собствена инициатива. Още повече, че аз не 

зная защо колегите са се произнасяли с решение с номер, те биха 

могли, след като са извършили проверка по сигнала, да го оставят за 

сведение. Тогава какво би било обжалвано, може би протоколното 

им решение. Така или иначе аз ви предлагам този тип решения, а 

именно да оставим без разглеждане жалбите на ГИСДИ, както с вх. 

№ НС-18-39, така и с вх. № НС-18-40, които ви докладвам. Няма да 

ги  гласуваме  анблок  и  не  ги  докладвам  анблок.  В  момента  на 

вниманието  е  №НС-18-39,  но  случаите  са  идентични,  затова 

използвах времето докато се запознаете да ви кажа накратко за какво 

става въпрос.

Не  предлагам  разглеждане  изобщо  по  същество,  макар  че 

двете решения на колегите от РИК са правилни според мен, поради 

тази причина именно, че считам, че са процесуално недопустими и 

са изложени в мотивната част на проекта за решение. Доводите ми за 

това са именно, че постановявайки решението за отхвърляне РИК – 

Хасково  в  случая  е  отказала  да  възбуди  административно-

наказателно производство. Подателят на сигнала се счита, съгласно 

практиката на Върховния административен съд, че няма качество на 

страна,  тъй  като  целият  процес  е  една  властническа  наказателна 

мярка и  позитивното  право предполага  това  да  са  само органите, 

които са оправомощени да съставят  акт,  съгласно чл.  496 това са 

избирателните комисии. 

Другото,  предполагам вече  се запознахте  и няма да  говоря 

повече, ако има въпроси. Но ви моля да обърнете внимание, защото 
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предполагам,  че  ще  имаме  още доста  такива  преписки,  а  тези  са 

първите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги? 

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Подкрепям  така  или  иначе 

проекта  на  колегата  Ивков,  но  аз  лично  не  съм  съгласен  с  така 

цитираните текстове. Ако ще се цитира определението на Върховния 

административен съд, то просто да се каже, че жалбоподателят не е 

страна  в  производството  по  налагането  на  административно-

наказателната  отговорност,  а  не  с  оглед  държавно-наказателна 

репресия, считам, че в случая може би колегата е копирал текста на 

самото определение, тоест – тази част да отпадне. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Правилно  ли  разбирам,  че  в  ред  шест 

отдолу нагоре на стр. 1 искате да отпадне словосъчетанието „израз 

на държавна наказателна репресия“? Аз се съгласявам и отпада. Да, 

така е, копирал съм го от решение, но не необходимо да седи и в 

нашето решение. Не считам, че е грешно, но считам, че може и без 

него. 

Махам и „виж скобите“ на втори ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Други? 

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Предлагам  да  прецизираме 

основанията,  винаги  така  сме  го  писали:  предвид  изложеното  на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73. Да ги обърнем, 

винаги така сме ги писали до сега основанията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приема  се  и 

това. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение по жалбата от Сдружение „ГИСДИ“ против 

Решение  №  72-НС  на  РИК-29  –  Хасково,  заедно  с  корекциите, 

направени в зала.
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Гласуваме.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  против  –  1 

(Таня Цанева).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4489-НС.

ИВАЙЛО ИВКОВ: В това решение, което гласувахме, ако не 

възразявате  в  правното  основание  освен  забележката  на  колегата 

Метин Сюлейман, която приехме, така и ще отпадне чл. 26а, което 

виждате на екраните си, защото касае изборния ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.

Вторият проект на решение, може би със същите поправки?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председател,  доколкото ние не 

обсъждаме по същество дребните различия между двата случая, тъй 

като на процедурно основание ги прекратяваме аз нямам какво да 

разясня по него повече отколкото по първия. Същият е случаят само 

че  касае  решение  на  друга  РИК  за  друг  сигнал  пак  по  същите 

текстове на чл.  205 и пак ще направя същите поправки,  да не ги 

изговарям отново, които казахме в първия проект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги. По втория проект на решение? Не виждам коментари.

Колеги, подлагам на гласуване вторият проект на решение.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  против  –  1 

(Таня Цанева).

Това е Решение №4490-НС.

Колеги, преминаваме към новата т. 1а.

26



1а. Обсъждане на текст от методически указания.

Моля госпожа Бойкинова, да постави въпроса, за да разберем 

за какво става дума.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  в  най-новите  ни 

методически указания, приети с Решение № 4371 на стр. 11, Глава 10 

– подготовка пред изборното помещение в буква „в“ сме казали, че 

таблото, което се поставя пред изборното помещение, на което седи 

в един и същи размер, вид, форма и шрифт са изписани в кръгчета 

пред имената на кандидатите поредните им номера по листи според 

регистрацията  им по поредност на партиите и  коалициите според 

номера  на  бюлетините  им.  Само  да  ви  кажа  за  сведение,  че  в 

методическите указания, които пак приехме за изборите с машинно 

гласуване  преди  да  ги  изменим  този  текст  с  кръгчетата  не  го  е 

имало, тоест – това сега сме го приели с най-новото ни решение за 

СИК. 

Другото  ни  Решение  №  4134  е  относно  утвърждаване  на 

образци на указателните табели и табла пред РИК и СИК. Там в т. 

7.2, която урежда пак пред изборното помещение какво се поставя в 

третото тире пише „табло,  на което с  едни и  същи размери,  вид, 

формат и шрифт се изписват имената и номерата на кандидатите по 

кандидатски  листи  на  партии  и  коалиции“.  Тоест,  тук  нямаме 

кръгчетата.  Тоест,  да  съгласуваме  да  са  ни  еднакви  указанията, 

защото  аз  получих обаждане  от  областна  администрация  –  Стара 

Загора,  в което ми беше зададен въпроса как да ги отпечатат  и в 

крайна сметка ми казаха, че са отпечатани без кръгчета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще ви помоля да прочетете чл. 

218, ал. 4, последно изречение, където е казано, че пред името на 

всеки  кандидат  от  кандидатска  листа  на  партия  или  коалиция  се 

поставя кръгче с поредния номер на кандидата в листата, с който е 

регистриран в съответната избирателна комисия.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  предлагам  ви  да  изменим 

наше Решение № 4134, да изменим и допълним в т. 7.2 трето тире и 

в т.  7.3 първо тире в смисъл, че таблото, на което с един и същи 

размер, вид, форма и шрифт са изписани в кръгчета пред имената на 

кандидатите  поредните им номера по листи според регистрацията 

им в РИК по поредност на партиите, коалициите според номера в 

бюлетините им. Основанието е чл. 218, ал. 4 от Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение.

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

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Предлагам  да  изпратим  писмо  до 

АМС,  всички  областни  управители  и  до  районните  избирателни 

комисии за това,  че сме изменили и допълнили Решение № 4134, 

което  всъщност  е  в  съответствие  с  нашите  методически  указания 

към централните избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – няма.

Прие се това предложение. 

Ще ги уведомим за Решение № 4491-НС.

Уважаеми  колеги,  обсъдихме  въпроси  от  организационен 

характер. 
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Продължаваме с докладите по т. 2.

2. Доклади по медийни пакети.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.

Колеги, докладвам ви заявки, запитвания за медийни пакети с 

вх.  №  НС-24-102  между  медия  ЕТ  „Зетра“,  телевизия  „Зетра“  и 

инициативен комитет „Златко Спасов Здравков“ на  стойност 4944 

лева. Имаме тарифите на въпросната медия, те са ни препратени от 

РИК – Ловеч и са подадени в РИК – Ловеч в срок. 

Следващата заявка, която ви предлагам е с вх. № НС-24-100, 

която  е  между  Медия  „БНТ“  и  Политическа  партия  „Воля“  на 

стойност 1 656 лева. 

Това са двете заявки. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

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

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  

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

Цачев), против – 2 (Мария Мусорлиева, Мартин Райков).

Заповядайте.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  на  вчерашна  дата  в  папка 

„Медийни пакети“ ви предлагам за одобрение следващите договори 

с вх. № НС-24-86. Договорът е между Коалиция на недоволните БС-

Евролевица,  Социалдемократическа  и  Християн-социален  съюз  и 

„Евроком“ – национална телевизия.  Договорът е на стойност 4992 

лева  с  ДДС,  като включва  платени репортажи,  хроники,  събития, 

обръщения – 1 000 лева, излъчване на събития 3 000 лева и интернет 

реклама на сайта на Телевизия „Евроком“ – 160 лева или общо 4992 

лева. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

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

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Румен Цачев),  против – 2 

(Мария Мусорлиева, Мартин Райков).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, следващият договор е с вх. № НС-

24-95.  Договорът  е  между  Коалиция  „Нова  република“  и  BIT 

телевизия. Договорът е на стойност 6 936 лева и включва излъчване 

в  Телевизия  BIT  рекламни  клипове  и  платени  репортажи  според 

приложен медиен план, като медийният план можете да го видите. 

Предаванията са: „Жива връзка“, „Здравей“, „Честно казано“, „Един 

прекрасен ден“, новините и т.н. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Извинявам  се,  че  се  връщам, 

Коалиция „Нова република“ се представлява от Демократи за силна 

България, но лицето Марио Йорданов Милушев, който отговаря за 

счетоводната  отчетност  има  ли  пълномощно  да  подписва 

договорите?

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Да,  колега  Андреев,  има  и  ни  беше 

представено.  Дори този договор го  върнах,  тъй като субект беше 

написан ПП „Демократи за силна България“. Представиха ни втори 

договор, който е със съответния субект, съгласно нашето решение и 

със съответното лице, което представлява коалицията.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване, уважаеми колеги.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Цачев), против – 2 (Мария Мусорлиева, Мартин Райков).

Заповядайте.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, следващият договор е с вх. № НС-

24-97.  Договорът  е  между  Инициативен  комитет  за  независим 

кандидат Димитър Огнянов Игнатов и „OF медия 2“. Договорът е на 

стойност 5 000 лева с ДДС, като включва една пиар публикация с 

цена  1 680  лева  с  ДДС  и  банер  със  съответното  количество 

импресии. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В случая не е установено кой е 

подписал  от  страна  на  инициативния  комитет,  дали  това  е 

представляващ или не, тъй като никъде в т. 1 не е посочено от кой се 

представлява инициативния комитет и дали това е лицето, което го 

представлява, само е написано инициативен комитет и в случай, че 

няма към договора приложено доказателство по отношение на това, 

моля да бъде отложено и да се изиска такава информация. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Не  възразявам,  колега  Андреев.  Ще 

окомплектовам за следващия доклад и с искането и с необходимите.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте за другия доклад.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Следващия договор, колеги, е с вх. № НС-

24-99 и е между БНТ и Партия на зелените. Договорът е на стойност 

19 020  лева,  като  в  предмета  на  договора  се  включват  брой  на 

излъчвания  по  БНТ-1  –  6  броя  в  съответния  часови  пояс  на 

съответните дати. Следващ брой излъчвания – 10 броя в друг часови 

пояс. Следващото е по БНТ-2, включва 15 броя излъчвания в указан 

часови пояс и общо по БНТ-1 и по БНТ-2 стойността е 19 020 лева. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Цачев), против – 2 (Мария Мусорлиева, Мартин Райков).
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Последен договор, колеги.

С  вх.  №  НС-24-101  договор  между  Партия  „Воля“  и 

Българска  национална  телевизия.  Договорът  е  на  стойност  4 968 

лева, като включва предизборни репортажи 60 секунди, обем 3 броя 

по телевизионна програма „БНТ-1“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Мария Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Таня Цанева, Румен Цачев), против – няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, като отделна точка 

не  бях  предложила  да  се  включи  одобряването  на  протоколите  с 

оглед  на  това  да  стане  едновременно  според  готовността  на 

администрацията.  Но  в  момента  колегите  от  администрацията  са 

готови и предлагам да изпратим формално две писма в отговор на № 

НС-03-44-4  и  вх.  № НС-3-44-5  –  и  двете  писма  от  10  март  2017 

година от администрацията на Министерски съвет. Да одобрим и да 

изпратим  по  два  броя  от  одобрените  предпечатни  образци  на 

протоколи  на  СИК  и  на  РИК  за  изборни  райони  сливенски, 

софийски, търговищки, хасковски, шуменски и ямболски по едното 

писмо.  По  второто  –  на  изборни  райони  бургаски,  врачански, 

габровски,  кърджалийски,  кюстендилски,  Монтана,  пазарджишки, 

пернишки, Пловдив, пловдивски, разградски и русенски. 

Уважаеми колеги, изключително съм доволна да ви уведомя, 

че  Снежана  Велкова  и  Нина  Димитрова  прегледаха  всички 

протоколи – 18 броя по 2 – 36 общо вчера следобед късно и сутринта 

рано. Не съм имала възможност да проверя всички протоколи, само 

избирателно  няколко  районни  и  секционни  протокола  съм 

проверила.  Всички  протоколи  отговарят  на  нашите  бележки, 
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направени с писмото по великотърновския протокол в т. 7.1 и т. 7.2 

и в т. 8 на съответните протоколи. 

Предлагам да изпратим тези две писма до администрацията 

на  Министерски  съвет  с  приложени  по  два  броя  предпечатни 

образци, одобрени от ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

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

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

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

Цачев), против – няма.

Благодаря.

Колеги, продължаваме с т. 3 от дневния ред.

3. Доклад относно срещата на Изпълнителния съвет на 

АСЕЕЕО на 12 май 2017 г.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги,бях  ви  докладвала  преди  няколко  дни,  бяхме  гласували 

договора  за  настаняване,  който  си  заплаща  асоциацията  на 

изпълнителното  бюро.  Но  беше  се  получил  мейл  с  промяна  на 

стаите, които те искат – от 20 на 10, което щеше да доведе до наша 

наказателна лихва за наша сметка да платим десетте стаи и затова 

промяната на договора, качен е във вътрешна мрежа в моя папка, е 

единствено в тази му част – минимум 10 единични стаи. Иначе няма 

промяна. Моля ви да го гласуваме и да упълномощим председателят 

да го разпише. Към договора е офертата, тя е предхождаща.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Севинч Солакова, Румен Цачев), против – няма.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Едновременно  с  това  ви  моля  да  одобрим  проекта  на  програма, 

който също е съгласуван със АСЕЕЕО и също е качен в моя папка. 

Аз ви го докладвах и миналия път. Те пристигат вечерта, на другия 

ден  до  обяд  имат  закрито  заседание,  като  те  са  изпратили  даже 

точките,  по  които  ще  заседават  и  след  обед  е  с  нас.  Вечерта, 

оставили  сме  им  малко  време  разбира  се  след  срещата  с  нас,  е 

официалната вечеря и заминаването. 

Моля  ви  да  одобрим  програмата,  защото  трябва  да  се 

изпрати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

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

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар Томов), против – няма.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Последното, уважаеми колеги, преводът дойде вчера,  затова ви го 

докладвам  сега.  Ще  ви  изчета  писмото,  независимо,  че  също  е 

качено  в  днешна папка моя:  „Уважаема госпожо Робинсън,  както 

вече споменахме Секретариатът на АСЕЕЕО проведе консултации с 

няколко международни институции, за да избегне припокриване на 

събития,  свързани  с  избора,  тъй  като  „Aueb“  планира  да  проведе 

среща на генералната асамблея от 31 август до 3 септември и за да се 

ограничи  рискът  от  намаляване  на  участието  поради  сгъстени 

срокове предлагаме периодът на Генералната  асамблея,  която сме 

гласували да бъде проведена в България да бъде от 8 до 10 ноември, 

като дата за 26-ата Годишна конференция на Генералната асамблея. 
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Надяваме  се,  че  посочените  дати  ще  бъдат  приемливи  за 

Централната  избирателна  комисия  на  България  и  след  ваше 

потвърждение можем да започнем с публикуването на решението и с 

организацията“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не възразявам срещу това, което 

изчете колегата Мусорлиева, но считам, че след като имаме работна 

група и по едното и по другото с протоколно решение на ЦИК, в 

която влизат:  аз,  колегата  Сидерова,  колегата  Грозева,  е редно да 

получаваме материалите своевременно и да бъдем запознати, а не да 

се запознаваме на заседание, като не възразявам срещу това, което 

приехме  и  изчетохме.  Но  ви  моля  да  си  поставяте  необходимите 

резолюции за това.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Права  е 

госпожа Ганчева, само този превод вчера не дойде до всички.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  аз 

поставям резолюция, да знаете.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

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

Томов), против – няма.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, да 

си  честитим  конференцията,  защото  от  20  години  не  е  имало  в 

България. Благодарят ни и казват, че сте стартират рекламиране на 

събитието сред участниците след нашия отговор, който е от особена 

важност.

Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги,  гласувайки  това  приемам,  че  сме  гласували  и 

отговора, който е както на български, така и на английски. 

Колеги, продължаваме със следваща точка 4.

4. Доклад относно обучително звено.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа на 

моя папка има проектите за действителни и недействителни гласове 

в  нагледна  форма.  Има  и  качен  файла  за  електронната  форма  на 

протокола.

Давам думата на госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Само да допълня, вижте във втори файл 

– бюлетини, броене, тест, който е от 14.00 часа. Там в първите две 

бюлетини  е  показано  мястото  за  печатите  и  правоъгълни  печати, 

защото там, където е финал са направени квадратни печатите и аз се 

обадих сега да ги коригират на правоъгълни сини, но още не са го 

направили. Гледаме вторият файл на колегата Чаушев – първата и 

втората бюлетина като образец, където пише "тест". Там са един до 

друг,  докато в първия файл,  който е  последен качен в 14.54 часа 

поправени са всички бюлетини, но са останали в синьо това, което 

трябва да е печат и квадрат, а то трябва да е правоъгълно. Затова ви 

казвам да погледнете във втория файл първата и втората бюлетина, 

където са показани по начина, по който би следвало да бъдат, ако ги 

одобрим по този начин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз бих искал да кажа само това, че 

това, което предлагате е много хубаво, нямам нищо против, но това, 

което  ни  предлагате  означава  създаване  на  софтуерен  продукт.  С 

такъв софтуерен продукт могат да работят хора, които имат, така да 

се каже акъл в главата си, те не са тези, които ще са в секционно 

избирателните  комисии,  а  ние  гледаме  да  ги  обучим  максимално 

просто, защото от 90 хиляди човека….
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Въпросът  е,  че  да  се  работи  със 

софтуерен продукт изисква знания, които не са по силите на всички 

засега, за специални хора, а такива хора биха могли да се справят 

елементарно и с нашите методически указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  Ви 

благодаря, господин Христов.

Позволете ми реплика. Под формата на реплика казвам първо 

– не възразявам и сега ще гласувам за това, което е много хубаво. Но 

по  вашата  логика  тези  хора не  могат  да  попълнят  и  електронния 

протокол, поради което, господин Христов аз казвам, че това е една 

евентуална  бъдеща  стъпка,  която  не  предлагам  в  момента  на 

микрофон, но в тази евентуална бъдеща стъпка много грамотни хора 

на СИК биха могли да тестват собствените си умения. Но днес нищо 

не предлагам.

Господин Цачев, имате думата.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, добре е това, което е направено, но 

мисля,  че  има  неща,  които  трябва  да  се  доизгладят  вътре  в  този 

материал и понеже чух сега за публикуване мисля, че има известни 

несъответствия  в  записаните  текстове  спрямо  бюлетините  и 

отразяването вътре. Например на стр. 3 пише недействителен глас 

без  отбелязано  предпочитание,  преференция.  Половината  от 

бюлетината  отдолу  са  с  преференции.  Всъщност  това  са 

недействителни гласове, които се отбелязват, пише – вписва се т. 9 

от протокола. Ако така бъде ще се задават много въпроси. 

На стр. 4, ако е обучителен материал той трябва да е точен. 

Понеже се  спомена  да  се  публикува мисля,  че  няма готовност  за 

публикуване.  Страница  4  –  недействителни  гласове  без 

преференции.  Вписва  се  в  т.  8  –  недействителни  гласове,  а 

преференциите в т. 10 – в кутийката на съответния кандидат. Но те 

са недействителни бюлетини и преференции, как ще се вписват в т. 

10?!
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Ако искате да ги огледаме, да ги обсъдим всички.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Моята  идея  беше съвсем проста.  Да  го 

огледаме  това  нещо,  да  направим  поправките  си  и  да  го  качим 

просто  като  текстови  файл  до  понеделник,  просто  сканирано  и 

качено, цветно на нашата страница, като нагледен материал. После 

ще говорим за електронни форми и т.н., което ще стане в периода от 

вторник до сряда.  Ще го имате и електронния вариант.  Тук беше 

качено ей така нагледно да си го видите за какво става въпрос след 

редакция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Чаушев, може би сега трябва да ги гледаме.

Уважаеми колеги, стигнахме до т. 4. Във вътрешната мрежа 

са публикувани, както докладва господин Чаушев и госпожа Матева 

материали. Сега ще дам почивка, за да могат да бъдат прегледани и 

да могат след това да бъдат гласувани. 

Колеги, часът е 15.45 часа, давам почивка до 16.00 часа.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги  в  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.  имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание. 

Колеги,  започваме  с  точка  6  от  дневния  ред  в  тази  част. 

Доколкото по точка 4 докладчикът не е в зала, а по точка 5 днес не 

са  постъпили  резултати  от  извършени  проверки.  За  съжаление, 

колеги,  тъй  като  ако  имаше  такава  възможност,  днес  щяхме  да 

издадем и удостоверения, които да бъдат основание за издаване на 

удостоверение за гласуване на друго място.

Точка  6.  Искания  за  изплащане  на  възнаграждения  на 

ОИК. 

Първа е госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-

15-105 от 08.03.2017 г. две искания за изплащане на възнаграждения 
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от Общинска избирателна комисия - Лясковец. Едното заседание е 

проведено на 25.02.2017 г.,  на което са присъствали:  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  осем  членове  на  общинска 

избирателна  комисия.  На  това  заседание  общинската  избирателна 

комисия  е  прекратила  пълномощията  на  кмета  на  кметство 

Козаревец,  община  Лясковец  поради  това,  че  е  починал  кметът. 

Основанието за изплащане на възнаграждението е т. 1, буква „в“ от 

Решение  №  2901-МИ.  В  тази  връзка  се  проведе  заседание  на 

28.02.2017  г.  Присъствали:  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  осем членове  на  общинската  избирателна  комисия,  на 

което са взели решение, съгласно Изборния кодекс, да ни изпратят 

документите  във  връзка  с  искането  за  насрочване  на  частични 

избори. Поради това ви предлагам да изплатим възнагражденията и 

за  това  заседание.  По  преписката  има  приложен  контролен  лист, 

счетоводна справка. Контролният лист е с мнение да бъде изплатено 

възнаграждението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Таня Цанева); против – няма.

Това  беше Вашият  доклад.  Следващ докладчик  за  днес  по 

тази точка няма.

Продължаваме с доклади по писма.

Точка 7. Доклади по писма.

Първи докладчик е госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК е постъпил 

и оригиналът с изх. № 55-006 от Министерство на външните работи 

с  разпределението  по  държавни  секции  на  бюлетините,  които  са 

заявени за отпечатване. Господин Томов се запозна подробно, може 
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би като се присъедини към нас, ще каже своите впечатления от  това 

разпределение. Засега – само за сведение. 

Докладвам ви вх. № 05-92-10 от 9 март 2017 г. във връзка със 

събирането  на  информация  относно  адресите  за  доставка  на 

бюлетините. Обща и обобщена справка ние ще трябва да изпратим в 

понеделник на Печатницата на БНБ. 

Докладвам ви: писмо от областния управител на Софийска 

област.  Тъй  като  към  това  писмо  освен  с  посочения  адрес,  е 

приложено и копие от Договор за наем между областния управител 

на  Софийска  област  с  фирма „Демакс  DPI“  АД за  съхранение  на 

бюлетините и изборните книжа. Този договор е приподписан и от 

председателя  и  секретаря  на  Софийска  РИК.  За  сведение  го 

докладвам.

Докладвам ви,  за  сведение,  вх.  № НС-05-92-11 от  10 март 

2017 г. Само да напомня, че се обобщава справка и тя се публикува 

от администрацията във вътрешната мрежа. Относно помещенията 

за  съхранение,  състоянието  им.  Тази  преписка  е  на  областния 

управител на област Русе. Тя съдържа много подробна информация 

с  констативни  протоколи  относно  състоянието  на  помещенията, 

определени  на  територията  на  изборния  район  за  съхранение  на 

бюлетините.

За сведение ви докладвам НС-07-9-1 от 10 март 2017 г. писмо 

на  Столична  община,  подписано  от  заместник-кметовете  Дончо 

Барбалов и Ралица Стоянова, във връзка с искането на информация 

относно  броя  на  бюлетините,  които  Централната  избирателна 

комисия да заяви. 

Докладвам ви  за  сведение  НС-26-23  от  10  март  2017  г.  за 

получаването на един образец на кочан със  100 броя бюлетини с 

нулева номерация за изборен район 15-ти за целите на обучението и 

на разяснителната кампания. 

Всичко  останало,  колеги,  се  обобщава  и  считам,  че  не  се 

налага да се докладва поотделно. Обобщава се като обща справка и 

се публикува във вътрешната мрежа.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова. Следващ докладчик е господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.  Уважаеми колеги, ще ви 

докладвам  поредица  от  писма,  които  стоят  от  8  март,  основно 

свързани с рубриката „Въпроси и отговори по писма“ с вх. № НС-22-

111-1 от 8 март. Това е във връзка с отговор, който сме изпратили до 

госпожа  Анна  Донева.  С  последващо  писмо  тя  ни  благодари  за 

отговора,  като  в  същото  време  изразява  своето  съжаление,  че  е 

изтървала всички срокове, тъй като вече е в командировка и няма да 

може да гласува на предстоящите избори за народни представители 

на 26 март. За сведение е.

Следващото  писмо  е  също  за  сведение:  изразява  своята 

благодарност  госпожа  Милена  Христова.  Входящият  номер  на 

писмото  е:  НС-22-121  от  8  март  2017  г.  Също  изразява  своето 

съжаление,  че  няма  да  може да  гласува  на  предстоящите  избори, 

като в същото време изразява своето възмущение от това, че редица 

други български граждани, идвайки в България с автобуси, могат да 

гласуват.

Следващият въпрос, постъпил по електронната поща на ЦИК 

с № НС-22-138 от 9 март 2017 г. от Емил Иванов. Той ни пита как 

може да  гласува на място,  различно от постоянния му адрес,  тъй 

като в изборния ден ще пътува. Подготвил съм в моя папка в днешно 

заседание проектът на отговор. Погледнете номера на писмото е: 10-

594.  Конкретно  му  отговарят,  че  единствената  възможност  да 

упражним правото си на глас на предстоящите избори, е, че може да 

стори  това  в  избирателната  секция  по  постоянния  му  адрес. 

Предлагам така да му отговорим.

Предлагам да изчета всички и анблок да одобрим отговорите.

Следващият  въпрос,  който  сме  получили  по  електронната 

поща, е от господин Христо Велков. Входящият номер на писмото е: 

НС-22-135 от 8 март 2017 г.  Той живее в Майнц, Германия. Не е 

подал заявление за гласуване извън страната и пита дали може да 

упражни  своето  право  на  глас.  Имаме  такъв  отговор  в  нашата 

41



рубрика и предлагам, като в този смисъл съм подготвил и проект на 

отговор. Номерът на проекта е: 10-593.

Следващо  запитване,  което  сме  получили  в  ЦИК,  е  от 

господин Слави Христов, входящият номер на писмото е: НС-22-132 

от  7  март  2017  г.  Той  живее  повече  от  20  години в  Чехия.  Това 

писмо, колеги,  качено във вътрешната мрежа. Погледнете  го.  Пак 

повтарям входящия номер: НС-22-139 от 9 март. Аз ще ви зачета 

питането.  Тъй като 20 години живее в  Чехия,  но е  гражданин на 

Република България, майка му е проверила в избирателната секция в 

тяхното село и той не присъствал в избирателните списъци. Така че, 

във връзка с това аз съм подготвил проект на отговор. Номерът е: 10-

592. Посочил съм, че право да гласуват в предстоящите избори за 

народни представители имат всички български граждани, които са 

навършили  18  години  към  изборния  ден,  не  са  поставени  под 

запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, като в 

същото  време  съм посочил  с  линк  адреса  на  ГД „ГРАО“,  където 

може да провери избирателната секция, в която може да гласува. И 

предлагам така да му отговорим. (Въпрос от залата.) Той казва, че 

не е включен, като се позовава на това, което е проверила майка му 

от кмета на селото. Зависи по постоянна карта къде е регистриран. 

Затова да влезе с ЕГН-то си в системата и след като получи нашия 

отговор, провери и има някакъв проблем, той пак ще ни запита.

Той иска  да  гласува  в  България.  Точно това  пропуснах  да 

кажа, че исках да погледнете и питането. В изборния ден той ще е в 

България, няма да е в Чехия. Но живее в Чехия повече от 20 години. 

В случая му казвам точно за проверяване в системата на ГРАО къде 

е неговата секция по постоянен адрес, къде се намира тази секция. 

Точно  това  му  отговарям.  Той  не  знае  къде  може  да  гласува  в 

България. Пак казвам: входящият номер е НС-22-132, в папката на 8 

март погледнете. В този смисъл предлагам да отговорим.

Следващото запитване е от господин Атанас Тинев, писмото 

е с вх. № НС-22-139 от 9 март 2017 г. За разлика от другите писма 

досега, този господин се е запознал с нашата рубрика и в частност с 
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точка  16.  Посочил  е,  че  не  попада  в  нито  една  от  изборните 

хипотези, но въпреки това ни пита как може да гласува в изборите за 

народни представители на 26 март, тъй като на датите 25 и 26 март 

няма да е в населеното място, където е неговата избирателна секция 

по  постоянен  адрес.  Конкретно  му  отговарям  в  случая,  че 

единствената  възможност  да  упражни  правото  си  на  глас   е 

избирателната  му  секция  по  постоянния  му  адрес.  Проектът  на 

отговор – в моя папка, е № 10-591.

Следващото писмо е от госпожа Таня Тихова. Тя веднъж ни е 

питала,  отговорили  сме  й.  Явно  е  останала  недоволна  от  нашия 

отговор. Сега вече конкретизира. Писмото е качено в  моя папка с № 

НС-22-118-1  от  8  март  2017  г.  Вече  конкретизира,  че  има  малко 

детенце, на 40 години е, ще пътува до Сливен и там ще е близо две 

седмици, и изразява своите притеснения, че при евентуален балотаж 

няма да може да упражни своя глас.  (Въпрос от залата.)  Колега 

Райков,  това  писмо  е  от  8  март.  Във  връзка  с  това  писмо  съм 

подготвил проект на отговор в моя папка. Номерът на проекта е 10-

590. Конкретно й отговаряме, че може, че единствената възможност 

да упражни правото си на глас, това е секцията по постоянния адрес. 

Посочил съм специално за нея, че нов избор, балотаж в изборите за 

народни представители не се произвежда.

Последното  писмо,  което  ни  е  препратено  чрез  РИК  4  – 

Великотърновски. Писмото е с вх. № НС-15-182 от 9 март 2017 г. 

Това писмо е качено във вътрешната мрежа. Препратено е чрез РИК 

запитване  от  Ангел  Василев  Янчев.  Той  е  кандидат  за  народен 

представител  и  в  същото  време  той  е  директор  на  училище, 

общинско училище и пита длъжен ли е да ползва откуп за времето 

от  регистрацията  до  обявяване  на  резултатите  от  изборите. 

Подготвил съм проект на отговор в моята папка. Номерът на проекта 

на отговор е 10-578. Казваме, че разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от 

Изборния  кодекс  създава  задължение  за  всеки  кандидат,  който  е 

държавен или местен орган, или заема служба в администрацията на 

държавен  или  местен  орган,  да  полза  по  свой  избор  неплатен 
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служебен  отпуск  или  платен  годишен  отпуск  за  времето  от 

регистрацията  до  обявяване  на  резултатите  от  изборите;  по-

конкретно,  в  случая  лицата,  които  заемат  длъжността  директор, 

както и длъжността учител, не са държавен или местен орган и не 

заемат служба в  администрацията  на  държавен или местен орган. 

Затова за тези лица не възниква задължението за ползване по свой 

избор на неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за 

времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. 

За тях обаче възниква задължението да ползват отпуск за дните, през 

които през работно време участват в мероприятие на предизборната 

кампания. Освен това при изпълнение на служебните си задължения 

тези лица следва стриктно да прилагат забраната на чл. 182, ал. 1 от 

Изборния кодекс. Предлагам така да отговорим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Разбира се, това писмо е с копие до 

ОИК – Велико Търново и до господин Ангел Василев Янчев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Коментари нямаме, мисля.

Уважаеми  колеги,  подлагам  анблок  на  гласуване  така 

изготвените отговори. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –  

няма.

Благодаря. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

последния отговор,  който гласувахме,  аз  предлагам този въпрос с 

отговора да го качим в рубриката „Въпроси и отговори“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против –  

няма.

Госпожа Грозева има думата.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладът, който ще 

ви направя, е по молба на госпожа Сидерова, която не е в зала. От 

дата  8  март  в  нейна  папка  са  качени  три  писма  от  районни 

избирателни комисии 25, 24  и 23, ако сте влезли вече в папките. 

Ще ви докладвам писмо № НС-15-172 от 8 март 2017 г. Това 

е  искане от районна избирателна комисия 25-та  за  разрешение за 

наемане  на  31  сътрудника  в  изборната  нощ.  След  писмото  има 

подробно  описание  на  дейностите,  които  следва  да  извършат 

сътрудниците, а именно, в изборната нощ веднага след приключване 

на  изборния  ден  им  трябват  10  сътрудника  за  разпластяване  и 

подреждане  на  разписки,  по  подготовка  и  подреждане  на 

протоколите.  Шест  технически  сътрудници  са  им  необходими  за 

раздаване на номера, координиране и организация на придвижването 

на  лицата  в  залата.  Както  знаете,  секциите  са  499,  пристигат  по 

трима човека. Това прави 1 500 човека. Много подробно е обяснила 

председателката  на  25-и  РИК  необходимостта  от  31  сътрудника, 

поради което ви предлагам с протоколно решение да одобрим и да 

разрешим  наемането  на  31  сътрудника.  Както  виждате,  писмото 

освен до нас, е и до областния управител на област София. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по този 

повод? 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Номерът  на  писмото,  което  ви 

предложих, е НС-15-172 от 8 март и е от 25-та районна избирателна 

комисия. Районна избирателна комисия 25 моли да й отпуснат 31 

технически  сътрудника,  поради  което  предлагам  с  протоколно 

решение да разрешим на районна избирателна комисия 25 наемането 

45



на 31 сътрудника, съгласно т. 8 от Наше решение 4131 за изборната 

нощ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов); против – няма. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващото писмо е по същия повод. 

То  е  от  Районната  избирателна  комисия  24.  Те  ни  молят,  като, 

разбира  се,  не  са  обосновали така  подробно,  както 25-та  районна 

избирателна комисия, да им разрешим ползването на 30 технически 

сътрудника.  Предлагам  на  същото  основание  и  няма  да  повтарям 

дейностите,  които  следва  да  извършват  в  изборната  нощ  тези 

технически  сътрудници.  Както  знаете,  24-та  и  25-та  РИК  са 

ситуирани  в  „Арена  Армеец“.  Така  че  ви  предлагам  на  същото 

основание да 24-та РИК наемането на 30 технически сътрудници. 

Писмото е с вх. № НС-15-170 от 8 март 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов); против – няма. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Докладвам ви последното писмо, тоест, 

в същата папка, № НС-15-174 от 8 март 2017 г. То е от 23-а РИК. Те 

имат  искане  да  им  отпуснем  32  броя  сътрудници,  като  подробно 

също  са  обяснили  за  какво  ще  им  послужат  тези  сътрудници. 

Предлагам да разрешим, съгласно т.  8 на Наше решение 4131,  да 
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наемат  32-ма  сътрудника  за  изборната  нощ  с  възнаграждението, 

определено в т. 8. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов); против – няма. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-09-16 от 

10 март 2017 г. е пристигнало писмо от Върховна административна 

прокуратура, с копие до Окръжна прокуратура - Монтана, с което по 

компетентност  ни  изпращат  сигнал  от  окръжния  прокурор  на 

Монтана,  а  именно,  това  е  онзи  случай,  който  многократно  ви 

докладвахме  с  колегата  Матева  –  за  една  присъда  на  Ломския 

районен съд,  наказателно дело от общ характер № 411 от 2014 г. 

която  е  влязла  на  30  декември  2016  г.  и  са  осъдени  Емил 

Александров Тодоров и Крум Костадинов Крумов, признати са за 

виновни и  са  лишени две  години от  право да  заемат държавни и 

обществени длъжности, свързани с упражняването на избирателите 

права на гражданите. 

Ние с колегата Матева предприехме необходимите действия, 

изпратихме  всички  запитвания,  докладвани  са.  предлагам  да 

отговоря на Върховна административна прокуратура, като приложа 

всички  необходими  писма  и  отговори,  които  сме  получили  във 

връзка с тази преписка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
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Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов); против – няма. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Последно, колеги, с вх. № НС-09-2-2 от 

10  март 2017  г.,  предполагам,  че  това  е  пристигналият  оригинал, 

също от Районна прокуратура – Козлодуй, пак касае осъдения Емил 

Александров  Тодоров.  Колегата  Матева  е  изпратила  писмо, 

адресирано до Районна прокуратура – Козлодуй, като е отговорила 

на  същия  номер,  който  е  в  преписката.  Предполагам,  че  това  е 

пристигналият  оригинал,  така  че  преписката  по  този  повод  я 

докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Бихте  ли 

предложили включване на нова точка в дневния ред? 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, предлагам на вашето внимание 

да  включим  в  дневния  ред  нова  точка,  а  именно:  Приемане  на 

решение за назначаване на секционните избирателни комисии извън 

страната  във  връзка  с  проведените  консултации  на  8  март  и 

пристигналите предложения на политическите партии и коалиции, 

присъствали на консултациите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тъй  като  в 

момента сме на точка 7, предлагам това да бъде точка 7а.

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов); против – няма. 

Уважаеми колеги, следващ докладчик съм аз. Ще бъда много 

бърза. Получили сме, колеги, картичка от Молдова. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е, от вчерашна дата, 

с вх. № НС-06-39 от 10.03.2017 г. Община Две могили, област Русе, 

ни е информирала за това, че има дежурни служители в общинската 

администрация към днешна дата. 
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Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  ЦИК-07-21  от  10.03.2017  г., 

публикувано на английски, от същата дата в моя папка, с превод, 

публикуван в днешната ни папка, ЦИК-07-21-1 от 11.03.2017 г. от 

господин  Греал  Мартин  Микалев,  юридически  съветник  на 

Венецианската комисия, с оглед на предстоящите избори, правната 

помощ, която Венецианската комисия ще оказва за Адхок комисията 

на Парламентарната асамблея, която ще дойде тук с наблюдатели, 

ни  молят  да  изпратим  българския  Изборен  кодекс  при  първа 

възможност.  Колеги,  да  им  изпратим  нашия  Изборен  кодекс  на 

български език и превода, който имаме, на английски език.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов); против – няма. 

Във  вчерашна  папка,  докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-11-5  от 

10.03.2017 г., за сведение. 

Следващ докладчик, уважаеми колеги, е господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви писмо, постъпило в 

ЦИК с вх.  № ПВР-06-60 от 7 март 2017 г.  Писмото е от община 

Пордим  и  е  свързано  с  експертизата  и  предаване  на  „Държавен 

архив“ на книжа от изборите за президент и вицепрезидент – 2011 г. 

Молбата  е  да  предадем  на  община  Пордим  заверено  копие  от 

протокола на общинската избирателна комисия, тъй като в техния 

архив няма наличен такъв протокол, който да предат за „Държавен 

архив“. Иначе протоколите от секционните избирателни комисии са 

налице и с другите книжа и материали нямат проблеми. 

Колеги, при положение, че при нас има налични протоколи, 

които  се  съхраняват  от  отчитане  на  резултатите  от  тези  избори, 

предлагам да заверим и да изпратим на община Пордим едно копие 

от този протокол. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов); против – няма. 

Следващ докладчик по тази точка в зала е господин  Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам ви, уважаеми колеги, писмо от 

областния управител на Силистра, в което той ни предлага да има 

камери  на  помещенията,  където  се  съхраняваме  книжата. 

Предоставям ви го на вашето внимание, както прецените. Не знам 

вече с камерите какво става, тези книжа са много важни, там има два 

протокола с изтекъл срок. Там има едни кашони с едни бюлетини, на 

които  отдавна  им  е  изтекъл  срокът  за  обжалване.  Резултатите  са 

такива,  каквито  са.  Списъци  има,  разбира  се,  на  хора.  Както 

прецените. Това предлага областният управител на Силистра. Да си 

променим решения за торбите и т.н.  и да сложим камери на тези 

помещения.  За  сведение,  може  би.  Ако  искате,  да  си  променим 

решението, но аз нямам никакво предложение по тази тема. Тук има 

по конкретни  области хора, може би ще те се изкажат. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Вие 

предлагате за сведение, нали така? Има ли други мнения? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Както прецените. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Имате  ли 

други доклади? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте 

за следващия доклад. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам: НС-05-82-17 от 07.03.2017 г., 

в  което  областният  управител  на  Ямбол  ни  уведомява,  че 

помещенията  за  бюлетините,  които  ще  бъдат  използвани  за 

50



изборите, вече са уточнени и са по съответния списък. За сведение, 

уважаеми колеги, и съответно да има систематизация, която се води 

в деловодството. 

Същото  е  и  с  област  Кърджали,  по  същия  принцип,  за 

сведение.  Дадени са  адресите  на  тези помещения -  за  сведение и 

систематизация. Това е НС-05-89-22 от 07-03.2017 г. 

Същото  е  №  НС-05-81-23  от  07.03.2017  г.  от  областния 

управител на Разград за всички общини в областта. Приложени са 

нагледно в списък за сведения и съответната систематизация. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Освен това имам, ако прецените, за днес, 

понеже  съм  извън  дневния  ред,  във  вътрешна  мрежа  –  само 

предлагам,  госпожо  председател,  както  прецените  един  проект  за 

решение относно регистрация на четирима наблюдатели, които днес 

си подадоха документите,  ако прецените,  да  влезе  в  дневния ред. 

Понеже съм в точка „Писма“, зная какво ще кажете, затова ми беше 

предложението. 

Многоуважаеми господин Чаушев,  има точка 5 по дневния 

ред „Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели“ и 

след като има докладчик господин Чаушев, включвам Ви и там. 

Така че ще върнем точка 4, господин Чаушев, която е на Ваш 

доклад и точка 5, която е на Ваш доклад. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  

вх. № НС-12-13, индекс 3 от „Писма 2017 г.“ Това е предложение от 

„Патриотичен фронт“ и упълномощени представители в чужбина от 

„Обединени  патриоти“.  За  сведение  е.  Предоставено  е  на 

администрацията  за  обобщаване  в  базата  данни  за  решението  на 

колегата Грозева, което ще разглеждаме малко по-късно.

Колеги, връщам на писма, които бяха докладвани от мен на 

предходно заседание от 27 февруари. Приели сме ги за сведение. Да 

ги върнем, с оглед на принципно становище и решение по такъв вид 

писма, именно: обективирани са в тях въпроси какво се случва, ако 
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няма как да се гласува или са възпрепятствани, с оглед на това, че 

задължителното  гласуване  имаше  и  съответните  санкции,  които, 

както и госпожа Алексиева докладва, съгласно „Държавен вестник“ 

от 7 март е обнародвано Решение на Конституционния съд. Така че 

предлагам, тъй като днес ми беше разпределено писмо с вх. № НС-

22-66, индекс 1, от 11 март от лицето, което е поставило въпрос във 

връзка  с  мой  доклад  в  едно  от  тези  писма,  които  предлагам   да 

разгледаме.  То  не  е  качено  в  мрежата,  колега  Ивков.  Ако  ме 

слушахте внимателно, щяхте да чуете. (Въпрос от г-н Ивайло Ивков)  

Съжалявам,  аз  говоря  доста  отчетливо  и  бавно,  не  знам  защо  не 

може  да  ме  разберете.  Така  че,  колеги,  да  преценим  какво  ще 

правим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

уважаема госпожо Ганчева. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  С  оглед  обсъжданията,  които 

направихме  с  цел  улеснение  на  българските  избиратели,  които 

поставят  въпрос  относно  задължителното  гласуване,  доколкото 

разбрах, се обединихме, че да се отговори на лицата: гласуването е 

задължително, но няма последици и санкции за това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  както  всички  отговори, 

които са принципни такива, предлагам да бъде качено във „Въпроси 

и отговори“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Таня Цанева); против – няма.

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  папка  от  вчера  с 

моите инициали е качено писмо с вх. № ЦИК-11-3, индекс 1 от 10 

март 2017 г., подадено от господин Георги Папазов. Ние сме само 

едни  от  адресатите.  Писмото  е  адресирано  до  министър-

председателя,  на  Република  България,  до  Президента  на 

Съединените  Американски  щати,  до  Белия  дом  –  Вашингтон,  до 

Лондонска стокова борса и редица други адресати. Аз ще ви помоля 

да се запознаете с текста, за да не го изчитам. Касае се за заявена 

претенция  от  наследници.  Към  него  са  приложени  много 

допълнителни писмени материали до различни институции и техни 

отговори,  съответно  към  господин  Папазов.  Колеги,  моето 

становище е това писмо да остане за сведение, тъй като с оглед на 

въпросите,  които  се  поставят  в  него,  Централната  избирателна 

комисия  не  притежава  никаква  компетентност  и  няма  отношение 

към тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги? Не виждам други предложения.

Остава за сведение.

Тъй  като  следващият  докладчик  готви  проект  на  решение, 

колеги, сега ще продължим със следваща точка и след това ще се 

върнем.

Преминаваме към

Точка  7а.  Приемане  на  решение  за  назначаване  на 

секционните избирателни комисии извън страната във връзка с 

проведените  консултации  на  8  март  и  пристигналите 
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предложения  на  политическите  партии  и  коалиции, 

присъствали на консултациите.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: В папка от днешна дата е качен проект 

за решение, предлагам ви да влезете във втория файл, където към 

имената  на  лицата,  които  фигурират  в  решението,  е  посочена  и 

политическата  партия,  която  ги  е  предложила.  Това  е  първото 

решение, което приемаме, така нареченото решение с дупки, както 

ние го наричаме. Както знаете, на 8 март се проведоха консултации 

за формиране съставите на секционните избирателни комисии извън 

страната.  На  консултациите  присъстваха  всички  поканени 

политически  партии  и  коалиции,  с  изключително  на  ББЦ,  които 

официално бяха поканени на посочения от тях адрес. Присъстваха и 

представители  на  Министерство  на  външните  работи.  На 

консултациите беше постигнато съгласие по почти всички секции, с 

изключение  на  две,  по  които  партиите  не  успяха  да  постигнат 

съгласие,  а  именно,  това  бяха  под  №  247  –  ще  го  намерите  в 

настоящото решение. Секцията е в Скопие, Република Македония, 

посолство.  Тоест,  така,  както  виждате,  тя  е  5-членна  и  има  5 

предложения за секционната избирателна комисия, като няма място 

за члена, предложения от Министерство на външните работи, което 

по  закон  е  задължително.  Така  че  за  секция  32-49-00-247  ви 

предлагам,  както  виждате,  изписано  е  -  Патриотичният  фронт  е 

заявил зам.-председателско място и място на член. Предлагам ви да 

остане  зам.-председателското  място  и  на  мястото  на  члена, 

предложен  от  Патриотичния  фронт  да  бъде  назначен  членът, 

предложен ни от Министерство на външните работи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В следващата секция,  по която не 

успяха да постигнат съгласие, също е 5-членна, а именно: 32-59-00 - 

314  –  Турция,  Истанбул,  генерално  консулство.  Тя  е  5-членна,  а 

както  знаете,  ние  възприехме  почти  всички  секции  в  република 

Турция да бъдат 7-членни поради големия брой избиратели. Това е 
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по предложение на посланика ни, но явно в генералното консулство 

не  гласуват  много  лица,  поради  което  е  предложена  5-членна 

комисия.  Там,  както  ще  видите,  под  №  314  в  решението  ще  го 

намерите, също има повече предложения от тези, които трябва да 

бъдат направени, а именно: за председателско място – Патриотичен 

фронт беше постигнато съгласие, за секретар беше постигнато – от 

Коалиция „АБВ“, двама члена – единият от Реформаторския блок и 

единият – от Министерство на външните работи. За зам.-председател 

обаче  има  две  предложения,  а  именно  предложението  на  ДПС  и 

предложението на „Атака“. Така че, тук трябва да изберем един от 

двамата. Не се отказа никой от тях. Както ще видите и по-нататък в 

решението, има доста заявени от Политическа партия „Атака“ места, 

за които не са дали предложения. Така че, към настоящия момент ви 

предлагам, ако се възприеме, да оставим Ахмед Халил Ахмедов от 

Партия  ДПС.  Ако  не  се  съгласите,  в  Истанбул  –  секция  314  – 

Генерално консулство. Казах ви, комисията е 5-членна, поради което 

се  налага.  Иначе  Политическа  партия  „Атака“  има  свой 

представител в абсолютно всички останали секции. Това е № 314, 

страница 68. (Въпрос от залата.) Както комисията реши, аз не мога 

да  взимам решение.  Затова  ви  казвам,  че  по този  повод не  беше 

постигнато съгласие. Иначе по абсолютно всички други позиции във 

всички секции партиите се споразумяха, направиха отстъпки и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мене е недопустимо председател 

на  една  секция  да  е  от  патриотичния  фронт,  а  заместник-

председателят  да  е  от  „Атака“  –  и  двете  съставни  части  на 

коалицията,  която  ще  участва  в  изборите.  Това  противоречи  на 

Кодекса, така че въпрос не седи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Господин  Ивков,  прочетете  си 

наистина  Кодекса  и  тогава  кажете  на  какво  противоречи.  Те  са 
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отделни  субекти  и  тук  в  случая  си  прочетете  като  хората  и  ще 

видите,  че  имат  право  на  две  отделни  кандидатури.  Предлагам 

едновременно с това, разбира се, другия член, който не предложихте 

Вие.

ИВАЙЛО ИВКОВ: За раздяла в събота привечер предлагам 

да кажа на колегата Мусорлиева, че чета Кодекса от време на време, 

включително и в тая му част, по мои впечатления, с доста по-добро 

разбиране  от  нея.  И  поддържам  това,  което  казах.  Такъв  е 

принципът, заложен – дори да не противоречи на буква, не може от 

една коалиция, която ще участва в изборите, да има двама човека в 

ръководството  на  една  секция,  особено  когато  има  пък  и  друг 

предложен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: За дуплика или 

за лично обяснение?

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Лично  обяснение.  Въпреки  че  е 

безсмислено да се влиза в спорове, особено с някои колеги. Но това 

е лично Ваша самооценка Вие как четете и кой как чете.  Вашата 

самооценка  е  завишена  по  принцип,  това  е  всеизвестно.  Така  че, 

както казах, има пълни основания да бъде този, който предложих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, аз направих едно предложение, 

в  залата  постъпи  още  едно.  Аз  предлагам  да  преминем  към 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  чухме  основното  предложение  на  докладчика.  В  зала 

постъпи друго предложение,  което е  за  изменение.  затова,  колеги 

подлагам на гласуване предложението на госпожа Мусорлиева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: То е: предложеният от „Атака“ за зам.-

председател Нели Иванова Тодорова.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  3  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Мария  Мусорлиева);  против  –  12  (Александър 

Андреев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
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Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това 

предложение не постигна необходимото мнозинство. 

Заповядайте, колега.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз гласувах против не в полза на 

едната  или  другата  политическа  сила,  но  защото  считам,  че 

предложеното  от  колегата  Грозева  е  правно  обосновано  с  оглед 

квотното разпределение на предложенията и удовлетворяването за 

ръководния  състав  на  СИК  извън  страната  по  така  направените 

предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, госпожо Грозева, това беше цялостният Ви доклад. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не, има още едно, на което следва да ви 

обърна внимание. Секция Гърция – Атина, под № 109 можете да я 

намерите.  Секцията  е  от  7  члена.  Както  виждате,  има  заявени 

желания от Патриотичен фронт и от „Атака“, но не са дадени имена. 

Тъй  като  заедно  с  предложенията  на  присъствалата  Политическа 

партия  ГЕРБ  и  постигнатите  договорености  от  43-ма  човека  са 

постъпили  още  5  допълнителни  предложения,  предлагам  ви  на 

мястото на Патриотичен фронт, на незаетото място, което няма име, 

да назначим предложената Антоанета Георгиева по предложение на 

Политическа партия ГЕРБ. За по-голяма прегледност са оцветени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Не виждам други предложения.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  това  ви  докладвах,  че  има 

предложения извън предложението, което е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други?  Не 

виждам. Госпожо Грозева, по друг въпрос да ни обърнете внимание?

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Правното основание – чл. 57, ал. 1, т. 5, 

-17  и  18,  които смятам,  че  са  относими,  чл.  102,  именно,  касаещ 

консултациите  и  двете  наши  решения,  именно:  4212-НС  от 
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03.02.2017  г.  и  4400-НС  от  04.03.2017  г.  на  ЦИК.  Номерата  на 

писмата  от  Министерство  на  външните  работи,  именно:  

НС-04-01-66 от 8 март и НС-04.01.66-1 от 10 март, и във връзка с 

проведените  консултации,  ви  предлагам  да  назначим  така 

предложените ви състави на секционни избирателни комисии извън 

страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., 

като там, където не виждате ин е са попълнени, ще бъдат попълнени 

от  представители  на  българската  диаспора,  предложени   ни  от 

Министерство на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, има ли други въпроси? 

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение с предложенията, докладвани от госпожа Грозева. 

Гласуваме, колеги. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

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

Солакова, Таня Цанева); против – няма. 

Уважаеми колеги, това е Решение № 4492-НС. 

Продължете, госпожо Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  по  точка  2  на  настоящото 

решение ви предлагам да публикуваме незаетите места в СИК извън 

страната  чрез  обявяване  на  интернет  страницата  на  Централната 

избирателна комисия на настоящото решение, в изпълнение на чл. 

102, ал. 8 от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
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Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева); против – няма. 

Колеги, връщаме към точка 4 – обучително звено, след което 

и  точка  5  –  наблюдатели.  И  по  двете  точки  господин  Чаушев  е 

докладчик. Упълномощавам за една минута госпожа Мусорлиева. 

Точка 4. Доклад относно обучителното звено. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Колеги,  както  видяхте,  във  вътрешна 

мрежа има едни материали. Предлагам предвид напредналия стадий 

към 17.30 часа, да се концентрирате на материала само за нагледно 

представяне  на  действителни и  недействителни гласове с  или без 

преференции,  въз основа на нашите Методически указания,  които 

приехме за СИК. Знаем, че СИК са били едно от основните и, бих 

казал, проблемни места именно във връзка с броене на действителни 

и  недействителни  материали.  Този  път  предлагаме  нагледно  да 

представим  10-15  варианта,  които  виждате,  на  принципа  на 

нагледност, тоест, не е важно колко думи са изписани, виж го с един 

поглед.  Сто  думи  не  могат  да  заменят  един  поглед.  Това  е 

принципът тук и той е основен принцип на всяко обучение. 

Там  безспорно  има  някои  поправки,  не  споря.  Идеята  е 

следната.  В  момента  ако  ги  приемем,  се  качват  на  „Обучителен 

портал“,  „Разяснителна  кампания“,  секция  „Избиратели“,  във 

визуален вид, просто нагледно и цветно.  Не е  електронен вид.  За 

електронния вид ще ви докладвам в  понеделник,  като говоря  и  с 

информационното време на обученията как може да стане и в този 

му  вид.  Тук  просто  се  сканира,  условно  говоря,  и  се  казват.  И 

толкова. Със сивичко пишем действителни ли са гласовете и т.н. и 

гражданите  като  кликнат,  им  излиза  цялата  тая  поредица  от 

варианти  с  обяснителни  текстове.  Това  е  идеята.  Дали  ще  се 

реализира  е  отделен  въпрос.  Представям  само  проекта,  финал  2, 

уточнявам само. Сега. 

Предлагам да  махнем булет  „Машинно гласуване“  и  да  ги 

качим в булет „Обучителен портал“ с всичките материали, които са 
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налични и ще добавяме в  близките  3-5  дена да  се  качи на първа 

страница.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, колега. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм за идеята. Много е добра и считам, 

че  трябва  да  я  реализираме.  Сега  предлагам  да  преминем  на 

страница  1.  Правя  конкретно  предложение,  тъй  като  са  много 

дадените  примери,  а  един  липсва,  те  са  там  9,  спокойно  можем, 

според мен, на третото под № 3 на първия ред, тъй като то е почти 

идентично  с  първото,  в  същото  време  да  отбележим  един  друг 

случай, в който е отбелязана едната преференция, едното кръгче, но 

е отбелязано така,  че,  примерно, „Х“ навлиза и в другото кръгче. 

Защото  такъв  случай  не  е  даден,  за  да  не  правим  ново,  а  в  „3“ 

предлагам конкретно, както е Х-ът на първото квадратче, да сложим 

в  едното  кръгче  „Х“,  който  обаче  засяга  и  целостта  на  второто 

кръгче, защото  това е пример, който не е даден и в 9-те, а сегашното 

трето, според мен, се повтаря със сегашното първи. Незначително е; 

просто на първа страница това ми е предложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Първа беше госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля,  че е хубаво да се разгледат 

всички  дадени  предложения,  защото  по-надолу  ги  има  с 

преференциите.  На  страница  1  първите  пет  показват  само 

действително  гласуване  за  листи,  без  преференции.  Първата 

бюлетина  и  втората  бюлетина  показват  когато  се  гласува  в 

квадратчето  с  посочените  от  закона  знаци.  В  третата  вече  то 

наистина е „Х“, но излиза извън квадратчето, без да навлиза в друга 

листа  и  затова  е  показано  като  действителен  глас,  както  и  в 

четвъртото - с вето. Оттам нататък вече се показва и „не подкрепям 

никого“,  само  по  начина,  по  който  се  гласува.  След  това  вече 

започват вариантите с преференции – по една, по две, по три, с Х-

ове, без Х-ове, с навлизания. Така че, някъде натам погледнете дали 

го няма предложението. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Сега е господин 

Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз лично изразих вече един път 

мнението  си.  Да  не  бързаме  и  да  ги  приемаме,  когато  е  тук  и 

колегата Сидерова и го поддържам. Но ако ще ги гледаме, „3“ трябва 

да си остане и трябва да добавим ново, което да е „10“ с варианта, 

който е на колегата Ивков, защото в 3 е различно от 1 и останалите, 

защото  тук  излизаме  извън  квадратчето,  но  не  засягаме  друго 

квадратче,  което си е хипотеза, която си е отделна и тя трябва да 

бъде  представена.  Това е  един от  повечето  случаи,  в  които те  се 

чудят какво да бъде при положение, че не е в самото квадратче, а 

излиза от квадратчето. В тази връзка тези варианти, които са 3 и 4, 

които са дадени в първата страница, трябва да си останат, за мене 

лично, като варианти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, ще подложа на гласуване създаване на 10-и вариант с 

опцията, която предложи господин Ивков. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  

против – няма. 

Уважаеми  колеги,  по  страница  1  друго?  Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Чисто  редакционно,  в  частта  първа  – 

вписва се в точка 9, графа „Действителни гласове“ от секционния 

протокол, просто се добавя в горната страница. Иначе нямам друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Щях  да  обърна  внимание  на  това,  но 

предлагам във всичките отгоре да започнем: брои се за действителен 

глас  с  преференция,  брои  се  за  действителен  –  без  преференция, 
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брои се за недействителен… и т.н. Да започнем, че се брои за еди 

какво си. Да въведем яснота за какво се броят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по първа 

страница – нова, десета картинка, която си нарисувах аз и всички. 

Добре. 

По страница първа? 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Извинявам  се,  добавката  беше  грешка. 

Вписва се в точка 8, графа „Действителни гласове“ от секционния 

протокол, че са уточняващо, гласове, беше само уточняващо. 

Записвам: след точка 7 – (кръгче).  (След реплики в залата)  

Новата картинка минава между 7 и 8 – нали това е идеята? Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, отиваме 

на следващата страница. 

Нова  картинка  1  се  предлага  на  страница  2,  в  която 

отбелязването  не  излиза  нито  от  квадратчето,  нито  от  кръгчето. 

Колеги, подлагам го на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цанева, Цветозар Томов); против – 1 (Таня Цанева). 

Гласувахме,  колеги,  две  нови  картинки:  №  1  и  №  2  на 

страница 2, като настоящите стават картинки 3, 4, 5 и 6 – по начина, 

по който гласувахме. 

Страница 3. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да гледаме от гледна точка на адресата. 

Просто гледам коя точка да се нанася, а точката е 9. Дали ще го кажа 

празна, празна с някакви си уточнения, общо взето, като си знаем 

контингента,  водим излишни спорове.  Разбира  се,  уточненията  са 

важни. Аз приемам и уточнения. Но си гледам и адресатите. Тях ги 

интересува – аз затова казах: гледайте горе точките. 

62



ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по тази 

страница? 

Многоуважаеми колеги, продължаваме със страница 4. 

Уважаеми  колеги,  стигнахме  до  съгласие,  че  тук  пишем 

„недействителен глас (бюлетина), вписва се в точка 9 от секционния 

протокол. 

Многоуважаеми колеги, нека да отидем на страница 4,  при 

която ще направим същата корекция в наименованието. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Там ми е грешка - останало е, вписва се: 

точка 8, графа „Недействителни гласове“, дотам. Това ми е грешка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека 

тогава да отидем на последна страница 5. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Там идеята  беше да  се  дадат  различни 

знаци и съответно цветове. Там се появяват кръстчета и прочее. Това 

беше идеята, затова е отделено. И съм съгласен за обединението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, мога ли да ги подложа на гласуване? Изчакваме. 

Упълномощавам госпожа Солакова да води заседанието. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз съм любител на разглеждането парче 

по парче. Предлагам да се обобщят тези неща и да ги видим още 

веднъж. Господин Цачев пак ще има възможност да се прояви, но да 

видим какво сме направили досега  все пак.  То е  като брането на 

тютюна: първа ръка,  втора ръка,  трета ръка.  Хайде да видим сега 

втора ръка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в такъв 

случай  да  помолим  това  нещо  да  бъде  оправено  и  ще  върнем 

точката. 

Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Сега ще ви кажем какво сме направили 

досега,  пак ще го направим, спокойно. Поне да се систематизират 

нещата. Това беше само предложение, както прецените, естествено, 

може и понеделник, няма проблем. Но е добре да се систематизира 

поне към настоящия момент, защото в понеделник ще забравим, аз 
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за това говоря. А не да взимаме решение. В понеделник можем да 

вземем решението, няма проблем. 

Докладвам  Решение  за  регистрация  на  наблюдатели   от 

сдружение „Европейски проекти“ за участие в тези  избори.  Това 

сдружение  „Европейски  проекти“  сме  го  регистрирали  с  наше 

решение  №  4468  на  10-ти.  В  момента  днес  предлагат  още  със 

заявление  да  регистрираме  четирима  допълнителни  наблюдатели, 

които са изписани в проекта на решение, което е в моя папка надолу 

някъде. Поради това, тъй като на 11.03. вече сме получили писмо за 

проверка от „Информационно обслужване“ АД, аз предлагам да ги 

регистрираме  по  стандартния  начин  така,  като  регистрираме 

наблюдатели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов);  

против – няма. 

Това е Решение № 4493-НС.

Уважаеми  колеги,  продължаваме  с  доклада  на  госпожа 

Бойкинова, която беше ангажирана с наблюдателите ни. 

Уважаеми колеги,  ще върнем този доклад за допълнително 

проучване. 

Точка 1. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Госпожа Ганчева има думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви мой доклад, жалба от 

Коалиция от Партия „Обединение ДОСТ“ срещу Решение № 77 от 

10  март  на  Районната  избирателна  комисия  Варна.  Моля  да  се 

запознаете и в понеделник ще ви предложа проект за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Баханов по тази точка и след това – по т. 8. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх.  № НС-10-73 от 

11.03.2017  г.  в  15.03  часа  в  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпила  жалба  срещу  Решение  на  Централната  избирателна 

комисия № 4451-НС от 09.03.2017 г. относно сигнал за нарушение 

на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. Жалбата е чрез 

Централната избирателна комисия до върховен административен съд 

от Волен Николов Сидеров, в лично качество и като председател на 

Политическа  партия  „Атака“,  чрез  адвокат  Милена  Стефанова 

Михайлова -  член на САК. Уважаеми колеги,  това е  срещу Наше 

решение, с което упълномощихме първо председателя да състави акт 

срещу  Волен  Сидеров  като  председател  на  партия  „Атака“, 

представляващ  партия  „Атака“  собственик  на  телевизия  „Алфа“, 

партия „атака“ и срещу Ивелин Николаев Николов, който е водещ на 

предаването „На жълтите павета“,  предполагам, че се сещате – за 

въпросното  предаване,  което  беше  докладвано,  изгледано  и 

Централната избирателна комисия взе Решение № 4451 и също вх. 

№  НС-2057  от  11.03.2017  г.  в  15.02  часа,  жалба  срещу  същото 

решение от Ивелин Николаев Николов в качеството си на водещ на 

предаването „На жълтите павета“ по „Алфа ТВ“ и заинтересовано 

лице, чрез адвокат Милена Стефанов Михайлова. 

Уважаеми  колеги,  приложени  са  и  по  двете  жалби 

пълномощни,  с  които  жалбоподавателите  упълномощават  двама 

адвокати  от  Софийска  адвокатска  колегия.  Така  че,  уважаеми 

колеги, предлагам тези две жалби да бъдат за администриране,  за 

подготвяне  на  преписките  от  страна  на  Юридическия  отдел  и 

изпращане във Върховен административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължете по точка 8. 

Точка  8.  Доклади  по  писма  до  РПУ  на  МВР  и 

прокуратури. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тук поставям един принципен въпрос. 

Писмото е едно. Става въпрос, по писмо, вх. № НР-04-02-12 от 21 

65



февруари 2016 г., младши разследващ полицай от Видин, Областна 

дирекция на МВР – Видин ни е искал да му предоставим списък, 

тоест,  страница 124,  ред 199 от документ,  списък – Приложение  

№  40-НР  на  гласоподавателите,  подкрепящи  регистрация  на 

Национален  реформа  на  Инициативен  комитет,  представляван  от 

Светла Митова Стоянова в Националния реформа на 06.11.2016 г. 

относно  подпис  на  името  -  посочено  е  лице  от  град  Видин  и  са 

вписани  личните  му  данни  на  посочената  страница  с  цел 

регистрация на инициативния комитет в ЦИК, престъпление по чл. 

309, ал. 1 от НК. 

Уважаеми  колеги,  съгласно  постоянната  практика  на 

Централната избирателна комисия е гласувано писмо, предложено 

от  мен,  с  което  им  предоставяме  заверено  копие  на  посочената 

страница,  съдържаща  посочения  ред  от  списъка  на 

гласоподавателите,  подкрепящи  регистрацията  на  инициативен 

комитет,  представляван  от  Светла  Митова  Стоянова.  Като  сме 

написали текст, който пишем на абсолютно всички такива искания, с 

оригинала  на  представения  документ,  с  оглед  изготвяне  на 

графологична  експертиза,  вещото  лице  може  да  се  запознае  в 

сградата на Централната избирателна комисия, находяща се на – и 

съм посочил адрес и телефон - след предварителна заявка. 

Сега вече ви докладвам вх. № НР-04-02-18 от 08.03.2017 г., 

във връзка с постъпил от Централната избирателна комисия отговор 

в посочен изходящ номер, молим да ни бъде изрично посочено в 

изпълнение на коя разпоредба отказвате да предоставите в оригинал 

стр. 124 от Списък – Приложение № 40-НР на гласоподавателите, 

подкрепящи  регистрацията  на  Национален  референдум  на 

инициативния комитет,  който  ви представих  преди малко,  Светла 

Митова  Стоянова  от  град  Видин.  Както  е  посочено,  в  предходно 

писмо до вас, въпросните оригинали са необходими за изготвяне на 

графическа  експертиза,  съгласно  писмените  указания  на 

наблюдаващия досъдебно производство № еди кой си, по описа на 

ОД на МВР – Видин прокурор от Районна прокуратура – Видин. 
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Изискани са от ВАС, на основание чл. 15, ал. 1 от НПК, а именно, 

„по  искане  на  съда  или  на  органи  на  досъдебно  производство 

всички  учреждения  -  „всички“  е  болдвано  –  юридически  лица, 

длъжностни лица и граждани са  длъжни да запазят и предадат - 

отново е болдвано „длъжни да запазят и предадат“ – намиращите се 

у тях предмети, книжа, компютърни информационни данни и други 

данни, които могат да имат значение за делото.“ 

„След извършване на експертизата няма пречка оригиналите 

да  ви  бъдат  върнати.  В  случай,  че  откажете  да  предоставите  в 

оригинал  посочените  по-горе  книжа,  наблюдаващият  досъдебното 

производство прокурор ще бъде сигнализиран за възпрепятстване на 

разследването и търсене на наказателна отговорност от виновното 

длъжностно  лице.  Предвид  сроковете  на  разследване,  моля  за 

отговор в срок до една седмица от получаване на настоящото писмо.

Младши разследващ полицай Гергана Петрова.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  към 

днешна дата, за сведение. 

Господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Във  вчерашна  папка,  МИ-04-02-3  от 

08.03.2017 г., отговаряме на разследващ полицай Стаматова от ОДД 

на МВР – Русе, но не е директор, така че махаме „директор“. Тя си е 

разследващ полицай, която ни пита – задава три въпроса, а именно: 

при разминаване между имена на лице, вписано и ЕГН, ако ЕГН-то е 

същото, ще се зачете ли гласът му, зачетен ли е гласът на Лидия 

Георгиева  Пенчева-Цанева.  Ако  гласът  на  Пенчева-Цанева  не  е 

зачетен, моля, посочете на какво основание. 

В  горния  абзац  обяснявам,  че  нашият  сигнал,  по  който 

действате,  е за  лица,  гласували два пъти и гласували без да имат 

право за това, а на трите въпроса отговаряме, че с оглед на трите 

въпроса, обективирани във Вашето писмо, следва да имате предвид, 

че  бюлетините,  от  които  се  установява  дали  един  глас  е 

действителен или не, не са поименни, и в този смисъл не би могла да 
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се даде отговор на въпроса дали е зачетен или не е зачетен гласът на 

конкретно лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против 

– няма. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам още един доклад, който ви моля да 

ви го докладвам днес, но няма да го дам днес за подпис, има малко 

объркване в последния ред. И двете ги виждате в моя папка. Това са 

куп въпроси – има ли подписка на еди кое си и още четири въпроса: 

кога и от кого, как е представена, видиш ли, и т.н. Отдолу има за 

друга дали е представена, само че в проектоотговора, който е в цели 

две страници, в приложенията е объркано и няма да е страница 159, 

а след като извадим, ще е страница 0, ред 2140 с лицето Александра 

Александрова. Не знам откъде е дошло това 159. Това е грешка, така 

че  ще бъде уточнено това.  Но няма да  стане в днешния ден,  а  в 

понеделник ще замине отговорът. Моля ви отнапред да го одобрим с 

промяната, която ви казах.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  бяха 

Вашите доклади, нали? 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против 

– няма. 

Точка 7. Доклади по писма. 
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Последен докладчик е госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Най-напред  ще  ви  моля  да  отворите 

папката  на  колегата  Нейкова  и  да  видите  писмо до  всички  РИК, 

което предлагам да изпратим, като в третия абзац след хоризонтална 

черта – името и номерът да се добави на заличения кандидат. Докато 

ги  четете,  ще  ви  информирам,  че  са  получени писма  от  районни 

избирателни комисии с вх. № НС-15-106-1  от 9 март 2017 г., РИК – 

Пловдив за  заличаване  на кандидат,  НС-15.-97 от 7  март 2017 г., 

РИК 24 за заличаване на кандидат, НС-15-98 от 07.03.2017 г. РИК 

24, за заличаване на кандидат, НС-15-99 от 10.03.2017 г. от 25 район 

за заличаване на кандидат. Това е за сведение. Всички тези данни са 

актуализирани  на  нашата  страница.  Ако  сте  готови  с  писмото? 

Писмото е  да  укажем на  районните избирателни комисии,  че  ако 

заличават  кандидати  от  листите  на  партии и  коалиции,  след като 

вече  са  отпечатвани,  следва  с  една  хоризонтална  черта  да  ги 

зачертаят  в  листите,  които  ще  бъдат  качени  пред  секционните 

избирателни комисии за информираност на гражданите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против 

– няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви също така за сведение три 

писма с входящи номера: НС-04-22-2, НС-04-22-1 и НС-04-22 от 9 

март.  И трите са от Министерството на правосъдието,  с  което ни 

отговарят,  че  по  трите  изпратени  списъка  на  кандидати  от 

кандидатски листи няма регистрирани лица, които да изтърпяват в 

момента наказание лишаване от свобода. Това – също за сведение.

Едно  писмо  от  районна  избирателна  комисия  –  Шумен:  

НС-15-98-3  от  9  март  2017  г.,  с  което  са  изпратили  изисканата 
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информация  за  кандидатски  ли  съвети.  Това  е  също за  сведение. 

Информацията е актуализирана на нашата страница. 

Приключих  с  докладите  на  колегата  Нейкова.  Започвам  с 

моите.

Докладвам ви писмо, вх. № МРРР-06-3 от 10 март 2017 г. от 

Община  Трън,  с  което  кметът  на  общината  ни  отправя  следния 

въпрос:  описва  ни,  че  след  влизане  в  сила  на  Наредбата  за 

функциониране на единната система за гражданска регистрация са 

заличени  адресите  на  180  лица.  Спомняте  си,  че  ние  получаваме 

преди  всеки  вид  избор  такова  писмо  и  вземаме  принципното 

решение за дописване на лицата със сгрешени, заличени и непълни 

адреси. Това писмо ни се изпраща обаче във връзка с предстоящия 

местен референдум в община Трън, като питането е следното: Във 

връзка с гореизложеното моля за становище дали тези лица могат да 

упражнят правото си на глас при провеждане на местен референдум 

на 26 март в община Трън, както и лицата с адрес извън НКНПА, 

заявили  нов  адрес  в  периода  от  формиране  на  избирателните 

списъци. 

Моето предложение е, че Централната избирателна комисия 

не може да вземе такова решение, тъй като за местния референдум е 

компетентна  общинската  избирателна  комисия  и  предлагам  да 

върнем писмо в този смисъл, като можем с едно изречение да кажем, 

че могат да почерпят опита на Централната избирателна комисия, 

съобразно  последното  решение,  като  цитирам  номера,  с 

принципното решение за сгрешените адреси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

гласуваме.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Георги  Баханов,  

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, вх. № НС-

23-54 от 9 март 2017 г. То е в папка с моите инициали. Писмото ни е 

изпратено то госпожа Габриела Чех, която е ръководител на отдела 

за публични политики на Фейсбук за Централна и Източна Европа и 

се  обръща  към  нас  във  връзка  с  предстоящите  парламентарни 

избори.  Тъй  като  изборите  са  на  26  март,  те  ни  предлагат  да 

активират бутон във Фейсбук на нашата страница „Аз гласувам“ за 

българските  потребители  на  Фейсбук,  ако  нямаме  възражения. 

Бутонът  „Аз  гласувам“  е  лесен  и  ефективен  инструмент,  който 

Фейсбук разработи и използва с цел да мобилизира избирателите да 

упражнят правото си на глас.  Той е много популярен при избори 

навсякъде по света, използван е в САЩ, Латинска Америка, Индия и 

Европа. Той беше активиран и при последните избори за депутати за 

Европейски парламент. Това би бил първият път, когато бутонът „Аз 

гласувам“ се активира в България и те биха ни сътрудничили и биха 

задействали  този  бутон заедно  с  нас.  Молят  да  ги  уведомим,  ако 

решим, че можем да го активираме, като се предлага да се появи в 

Нюзфийда на българските потребители.

Ако се активира този бутон, ще излиза название „Идва денят 

на изборите“ с текст „Намери къде да гласуваш и сподели, ако вече 

си  гласувал“,  бутон  1  –  Гласувал,  бутон  2  –  къде  да  гласувам,  с 

линкове към нашата страница и при споделяне – гласувал в избори 

2017. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, ще подложа на гласуване това предложение.

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 2 (Емануил Христов, 

Мартин Райков). 

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  за  сведение  ви 

докладвам писмо НС-23-55 от 9 март 2017 г. То е от управителя на 
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Националната здравноосигурителна каса, който ни уведомява, че във 

връзка  с  молбата,  която  отправихме  за  разполагане  на  нашата 

печатни  материали  и  разпространението  на  брошурите  в 

поделенията на институцията, ще съдействат българските граждани 

да  се  информират  по  най-добрия  начин  за  своите  права  и 

задължения  за  изборите  за  народни  представители,  за  което  ние 

после ще благодарим. 

Докладвам ви писмо, вх. № НС-20-55 от 10.03.2017 г. и ще ви 

моля да погледнете в моята папка, тъй като това е писмо от БТА. 

Тъй като ще бъде организиран международният пресцентър в БТА 

сега,  ни  изпращат  за  одобрение  банер  –  пано,  което  ще  бъде 

поставено в залата на пресцентъра за пресконференции. Така че, ще 

ви моля да го погледнете и ако имаме няма какви забележки, да ги 

отправим. Аз мисля, че нямаме забележки. 

Предлагам  ви  да  върнем  отговор,  че  сме  съгласно  с 

оформлението на банера и нямаме забележки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Видяхме 

забележка.

Гласуваме ли със забележката? Гласуваме.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13  (Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Ивайло Ивков,  Катя Иванова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  

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

Цветозар Томов); против –1 (Александър Андреев). 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  обяснение  от 

Телевизия „Скат“ за техническа грешка, което е с вх. № НС-20-56 от 

11  март  2017  г.  Качено  е  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  мои 

инициали. Можете да го погледнете. Става дума за технически гаф 

на  10 март в 20 часа  в  ефира на  телевизия „Скат“  е  трябвало да 

започне  предаване  на  дискусионно  студио  и  не  им  е  сработил 

софтуерът и не е излязъл договорът, по който се ползва излъчването, 

не е бил качено, че е заплатено предварително.  Двамата кандидат и 

са  били  от  коалицията,  по  договор  от  23.02.  за  отразяване  на 
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предизборната кампания. Но договорът е обявен на страницата на 

телевизията малко по-късно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

РОСИЦА МАТЕВА: За сведение го докладвам.

Последно,  припомням  ви,  че  ви  докладвах  една  покана  за 

участие в кръгла маса от областния управител на област Габрово, 

като следваше да укажем дали можем да изпратим представител от 8 

до 17 март 2017 г. Предлагам ви да върнем любезен отговор, че няма 

да можем да изпратим представител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов);  

против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  две писма има в моята папка, 

ако сте съгласни да изпратим.  Едното е  до всички доставчици на 

медийни услуги, което изпращаме традиционно. Които желаят да се 

възползват от възможността за безплатно излъчване по чл. 199а от 

Изборния  кодекс  на  нашите  аудио-визуални  материали,  да  го 

направят и им посочваме откъде могат да ги вземат. (

Другото  писмо  е  до  „Метрополитен“,  традиционно,  за 

излъчването на клиповете в метрото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване – анблок двете писма.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов);  

против – няма. 
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Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.

Свиквам  следващото  редовно  заседание,  колеги,  в 

понеделник,  14.00  часа,  като,  разбира  се,  колеги,  всички  сме  на 

разположение, ако се наложи утре да има извънредно заседание. 

(Закрито в 18.30 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенографи:

Красимира Николова

Юлия Стоичкова

74


