
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 507 

На  19  март  2017  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: Цветозар Томов

Мария  Бойкинова

1а. Доклад относно промяна в състава на РИК – Търговище. 

Докладва: Емануил Христов 

2. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

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

Грозева,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

Георги  Баханов,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна 

Сидерова. 

Заседанието  бе  открито  в  14,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

*     *     *
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  в 

залата сме  13 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. Откривам днешното извънредно заседание. 

Днешното  извънредно  заседание  е  по  инициатива  на 

дежурния  при  който  пристигна  сигнал,  който  според  дежурния 

трябва да се разгледа днес. 

Колеги, поради тази причина ви предлагам следния проект на 

дневен ред: 

1. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Цветозар Томов

Втори доклад в тази връзка е доклад на госпожа Бойкинова, 

но господин Томов ще докладва и на госпожа Бойкинова. Доколкото 

разбирам са свързани. 

2. Разни. 

Заповядайте господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Тъй  като  днес  имаме  извънредно 

заседание да включим промяната на РИК в Търговище. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  точка  1а  -  Доклад  относно  промяна  в  състава  на 

РИК – Търговище. 

Докладчик господин Христов. 

Колеги, други предложения? Няма. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

допълнен дневен ред. 

Режим на гласуване. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  

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

Грозева,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман); 

против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Приема се. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
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Заповядайте господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  в  подпапка  в  моя  папка  с 

наименование НС-11-27 е сигнала и приложения снимков материал 

от  в.  „Телеграф“.  В  уърдовски  файл,  озаглавен  pr4531-НС сигнал 

„Да България“ с моите инициали е проектът за решение. Може би 

малко време да се запознаят  колегите  със сигнала и след това да 

представя проекта за решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, време за запознаване. 

Заповядайте господин Томов да представите проекта. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  сигнала  е  постъпил  с  вх. 

№ НС-11-27 от 19 март 2017 г.  Подаден е чрез адвокат Антонина 

Душева,  която представи редовни пълномощни. Пълномощните са 

тук, който иска може да ги види. Приложени са заверени копия на 

пълномощните.  Отправена  е  молба  до  Централната  избирателна 

комисия за бързи действия, с оглед предотвратяване на нарушение 

на  правилата  на  предизборната  кампания и  по-конкретно чл. 183, 

ал. 4 от Изборния кодекс от страна на вестник „Телеграф“, поради 

рекламирането  издаване  безплатно  разпространени  на  книга  със 

заглавие „Маските на задкулисието“ в утрешния брой на вестника 

20 март. 

В последната страница на вестник „Телеграф“ в днешния му 

брой от 20 март е поместена реклама, която я имате като снимков 

материал  приложен  към  сигнала.  В  сигнала  се  твърди,  че  от 

рекламата  на  книгата  и  снимката  на  нейната  корица,  която  е 

оповестена в рекламата е видно, че новата  книга отново ще е по 

същността си атака срещу честта и доброто име на господин Христо 

Иванов и  Коалиция „Движение Да, България“. 

Според  авторите  на  сигнала  чрез  рекламата  се  прави 

внушение, че Христо Иванов е една от маските на задкулисието. А 

от  рекламния  слоган,  „Партии  на  мафията  напират  към  властта“ 

може  да  се  заключи,  че  тя  съдържа  и  внушение,  че  Коалиция 

„Движение Да, България“ е една от тези партии на мафията. 
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Във връзка с посоченото авторите на сигнала твърдят, че чрез 

разпространението  на  тази  книга  ще  бъде  извършено  поредно 

нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс и се обръща с молба, 

ЦИК да предотврати извършването на това нарушение като приложи 

правомощията  си  по  чл. 186,  ал.  2  и  постанови  спиране  на 

разпространението на книгата на територията на страната. 

Паралелното искане, което е отправено, ако ЦИК не приеме 

такова решение Комисията да се запознае с книгата след нейното 

разпространение и евентуално да се произнесе с решение колкото е 

възможно по-рано. 

Моето предложение в мотивната част, след като се запозна 

със  сигнала  и  приложените  към  него  материали  Централната 

избирателна комисия констатира следното. 

Действително  в  публикуваната  реклама  във  вестник 

„Телеграф“ са налице внушения  целящи да компрометират честта и 

доброто име на кандидатите за народни представители Радан Кънев, 

Атанас Атанасов, Христо Иванов и Кристиян Таков. 

Не може обаче непосредствено да се направи извода, без да 

се  познава  съдържанието  на  още  неразпространената  книга,  че 

слогана „Партии на мафията напират към властта“ е адресиран към 

конкретна партия или коалиция. 

Извън правомощията на Централната избирателна комисия е 

да налага санкции по чл. 186, ал. 2 от ИК, без да са налице ясни 

недвусмислени доказателства за нарушаване на чл. 183, ал. 4 от ИК 

във вече разпространени агитационни материали, със съдържанието 

на които членовете на ЦИК да могат да се запознаят. 

Чл.186, ал.2 от ИК изобщо не допуска такава възможност. 

Предвид посоченото и на основание чл. 57, ал. 1, т.  26 във 

връзка  с  чл.  183,  ал.  4,  чл.  480,  ал.  2,  чл.  496  и  §  1,  т.  16  от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс предложението ми 

за диспозитив е следното. 

Централната избирателна комисия реши: 

Установява нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК от 

управителя на „Телеграф“ ЕООД със седалище еди-кое си, господин 
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Александър  Георгиев  по  повод  публикуването  на  рекламна 

страница, броя на вестника от 19 март 2017 г., съдържащи обидни 

внушения по отношение на кандидатите за народни представители 

Радан Кънев, Атанас Атанасов, Христо Иванови Кристиян Таков. 

Оправомощава  председателя  на  ЦИК  да  състави  акт  за 

установяването на нарушение на управителя на „Телеграф“. 

Това е проектът, който предлагам. 

Да  резюмирам  с  две  думи.  Мисля,че  имаме  основание  да 

санкционираме  публикуваната  рекламна  страница,  защото  тя 

съдържа  обидни  внушения  по  моя  преценка,  но  не  виждам 

достатъчно  основания  да  спираме   разпространението  на  още 

неизлязла книга, която е представена на тази рекламна страница.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Благодаря  господин 

Томов. 

Уважаеми колеги, откривам разискванията. 

Колеги, мисля че част от вас още се запознават. Надявам се, 

че друга част  са готови. Заповядайте господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За яснота диференциация на понятията. 

Предизборна  кампания  е  главата,  в  която  се  намираме  в 

проекта  на  това  решение.  Предизборната  кампания  се  води  от 

политически субекти, които са регистрирани в ЦИК. Честно да ви 

кажа,  вестник  „Телеграф“  не  е  регистриран  в  ЦИК,  за  да  може 

политическа  кампания,  респективно  да  създава  и  разпространява 

агитационни  материали,  съгласно  допълнителните  разпоредби  на 

Изборния кодекс. 

Рекламата  не  е  агитационен  материал.  Агитационният 

материал трябва да съдържа призив. И този призив трябва ясно да е 

учленен и да е ясно, че това е агитационен материал с призив за или 

против. 

Реклама е нещо съвсем друго на нещо, което щяло да става 

някога  си,  някъде  си  е  отделно.  Рекламата  не  е  агитационен 

материал, както и да го погледнем. Поради което аргументите в този 

проект ми се виждат несъстоятелни и ще гласувам против. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги, други желаещи за изказване. 

Заповядайте господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: За да е пълна яснотата, не е вярно това, че 

само  тези,  които  са  регистрирани  за  участие  в  изборите  правят 

агитация. Няма откъде да направим такъв извод. Никъде в Изборния 

кодекс не е написано това, освен това ние знаем, че не е така. Няма 

да  е  за  първи  път,  ако  приемем  това  решение  да  установяваме 

нарушение на субект, който не участва в предизборната надпревара. 

Най-пресният  пример,  това  е  с  търговското  дружество, 

разпространило билбордовете по магистрала „Тракия“. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Други желаещи за изказване? 

Уважаеми колеги, не виждам други желаещи за изказване. 

Уважаеми колеги, закривам разискванията. 

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. 

Режим на гласуване. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

решение, моля да гласува. 

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  6 (Цветозар  Томов,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  

Румен Цачев); против – 8 (Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Таня Цанева). 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не  се  постигна 

необходимото мнозинство за вземане на това решение. 

Номерът на решението е 4548-НС. 

Заповядайте господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тъй като единствено колегата Чаушев 

изрази съображение срещу проекта. Когато се описва проекта, искам 

да  питам  всички  колеги  гласували  против,  споделят  тези 

съображения? Така ли да разбирам? 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  господин 

Томов, три години сме в тази комисия. 
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Продължете с втория проект с изтичащ срок. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За да приключа с  днешните сигнали, 

пристигна  още един сигнал от  днес,  който е  качен  във вътрешна 

мрежа с вх. № НС-22-194 от 19 март 2017 г. също в моя папка. 

Докладвам  го  за  сведение,  като  предлагам  да  остане  за 

сведение, тъй като сигнала е анонимен. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  господин 

Томов, това е за утрешния ден. Благодаря ви. Към днешна дата е за 

сведение и запознаване. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Проектът  за  решение  на  колегата 

Бойкинова е в днешна мрежа на нейната папка. Сигналът е от вчера 

също в папката на Мария Бойкинова. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

процедура по отлагане за произнасянето по  тази жалба. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Считам,  че  нищо не  налага  днес  да  се 

запознаем с този сигнал, още повече докладчика утре най-вероятно 

ще бъде в зала и ще може да го докладва и да каже своите аргументи 

за решението. Мисля, че имахме и други такива подобни решения. 

Нищо  от  естеството  не  налага  точно  днес  да  бъде  установено 

нарушението. Срокът в Изборния кодекс намирам за инструктивен. 

Считам,  че  Централната  избирателна  комисия  трябва  да  държи 

повече на качеството на своите актове,  отколкото да реагира като 

бърза помощ за не спешни неща. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, това е процедура по отлагане. 

Колеги, моля който е съгласен да гласува. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

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

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева); 

против – няма. 

В утрешния ден ще бъде включена точката.  

Заповядайте господин Христов за промяна в РИК. 



8

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  в  папка с  моите инициали 

към днешна дата има един проект за решение. Вчера пристигна по 

електронната  поща  предложение  за  промяна  в  състав  на  районна 

избирателна  комисия  –  Търговище.  А  днес  е  пристигнало  и  на 

хартиен носител. Така че може да се каже, че са пристигнали всички 

необходими документи. Става въпрос за промяна на член на състава 

на  РИК,  който  е  предложен  от  партия  „Движение  за  права  и 

свободи“.  Тъй  като  има  постъпила  молба  от  члена  Хабибе 

Мехмедова  Рамаданова  да  бъде  освободена  считано  от  20-ти  във 

връзка с лични проблеми. 

Вчера  ако  си  спомняте  го  оставихме,  тъй  като  20-ти  е 

понеделник.  Тъй  като  днес  имаме  заседание,  утре  да  може  да 

започне работа новия член, затова го предлагам днес. 

Приложени  са  всички  необходими  документи.  Самото 

предложение е от областния представител на ДПС за Търговишка 

област, който е и упълномощен представител на партията. Неговото 

пълномощно е още с официалните документи при създаване на РИК. 

Има собственоръчно подписана молба от Хабибе Рамаданова. 

Дори  си  е  дала  и  удостоверението,  което  ние  сме  ѝ  дали  и  го  е 

приложила и обратно го връща към ЦИК. 

Предложението е да бъде назначен на нейно място Мехмед 

Джамалов  Мехмедов,  който  е  с  висше  образоване.  Приложено  е 

копие на дипломата му. Той е магистър по право. Тъй като всичко е 

налице  предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 

решение, че се извършва промяна на районна избирателна комисия в 

28-ми избирателен район – Търговищки, като освобождава Хабибе 

Мехмедова  Рамаданова  и  на  нейно  място  назначава  Мехмед 

Джамалов Мехмедов. На единия да се анулира удостоверението, а на 

новия член да бъде издадено удостоверение. Разбира се, обжалване в 

тридневен срок.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря колеги.

Имате ли коментар? Няма. 

Който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на  решение, 

моля да гласува с вдигане на ръка. 
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Има ли против? Няма. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

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

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева); 

против – няма. 

Приема се. 

Това е решение № 4549-НС. 

Заповядайте госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само да ви информирам, че 

под  вх.  №  НС-00-242  от  19  март  2017  г.  току  що  ми  беше 

разпределена  диаграмата  с  реда  за  обработката  изпратена  от 

Информационно, с оглед срещата онзи ден. Моля да се запознаете, 

за да може евентуално в утрешния ден да направим своите бележки 

и да приеме този ред. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  извънредно 

заседание. 

Редовното заседание знаете е насрочено за утре в 10.30 часа. 

(Закрито в 14.40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 

Стенограф:

Силвия Михайлова


