
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 509

На  21  март  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели.

Докладват: Георги Баханов, Александър

Андреев, Емануил Христов

1а.  Проект  на  решение  относно  допускане  на  партия  за 

участие в частични избори.

Докладват: Георги Баханов, 

Емануил Христов

2. Доклади относно гласуването извън страната.

Докладват: Александър Андреев, Иванка

Грозева, Йорданка Ганчева

3. Доклади по медийни пакети.

Докладва: Бойчо Арнаудов

4. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Бойчо Арнаудов, Катя Иванова,

Георги Баханов, Мария Бойкинова,

Ивайло Ивков, Румен Цачев,

Йорданка Ганчева
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4а. Доклади по искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК.

Докладват: Иванка Грозева, Ерхан Чаушев

4б. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладва: Емануил Христов, Мартин

Райков, Росица Матева, Румен Цачев

5. Доклади по писма.

Докладва:  Севинч  Солакова,  Александър 

Андреев, Владимир Пенев, Йорданка Ганчева,  

Бойчо Арнаудов, Румяна Сидерова,

Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев,

Метин Сюлейман, Катя Иванова

6. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

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

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейманов, 

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова. 

ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов и Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги! В залата присъстват 14 членове на Централната избирателна 

комисия. Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на  21  март 2017 г. 

Колеги, предлагам следния проект за дневен ред:

1.  Проект на решение относно регистрация на наблюдатели.
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Докладчици  са   господин  Георги  Баханов  и   господин 

Александър Андреев

2. Доклади относно гласуването извън страната.

Докладчици са:   господин  Александър  Андреев,   госпожа 

Иванка Грозева и  госпожа   Йорданка Ганчева.

3. Доклади по медийни пакети.

   Докладчик е  господин Бойчо Арнаудов.

 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.

   Докладчици са:  господин   Бойчо Арнаудов,, госпожа Катя 

Иванова,  господин Георги Баханов,  госпожа  Мария Бойкинова.  

5. . Доклади по писма.

            Докладчици  са:  госпожа  Севинч  Солакова,  господин 

Александър Андреев, господин Владимир Пенев, госпожа Йорданка 

Ганчева.     

6.  Разни. 

Колеги,  имате  ли предложения за  изменения и  допълнения 

към така предложения дневен ред?

 Господин Андреев, заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:   Госпожо председател,  моля  да 

ме добавите в т. 1 – Проекти на решения относно регистрация на 

наблюдатели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Андреев.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:   Госпожо  председател,  моля  да 

включите нова точка – Искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК.                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предлагам това да бъде т. 4а.

Записах Ви,  госпожо Грозева.

 Господин Арнаудов, заповядайте.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в т. 5 – Доклади по писма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

господин Арнаудов.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА:   Госпожо председател,  моля  да  ме 

включите в т. 5 – Доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

госпожо Сидерова.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля,  госпожо председател,  да ме 

включите в т. 4 – Доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

госпожо Нейкова.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в т. 4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви, 

господин Ивков.

 Господин Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в точката „Искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК“ и в точка 5 – Доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви, 

господин Чаушев.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Госпожо председател, моля да ме включите 

с доклад по жалби и сигнали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

господин Цачев.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Госпожо председател, ако може, да 

ме включите в т. 5 – Доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

господин Сюлейман.

Други колеги? Не виждам. 
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против –   няма.

Дневният ред се приема. 

 Господин  Баханов,  който  беше  извън  залата,  има 

предложение за допълнителна точка. Така че ще подложа и това на 

гласуване.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Извинявайте,  колеги,  но  се  отнася  до  допускане  на  партия 

„Движение Гергьовден“ за участие в частичните избори на 30 април 

2017 г. Вчера са подали документите си.

Ако може да  ме  включите  като  нова  точка  в  дневния  ред, 

госпожо председател. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

точка  1а,  колеги  –  „Допускане  на  партия  за  участие  в  частични 

избори“ с докладчик  господин Баханов.

Колеги, подлагам на гласуване тази допълнителна точка.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против 

–   няма.

Предложението се приема. 
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Уважаеми колеги,  проектът  на  дневен  ред,  както  винаги,  е 

качен  30  минути  преди  началото  на  заседанието.  Но  с  оглед 

промените  в  Изборния  кодекс  сега  ще  бъде  публикуван  и 

актуализираният дневен ред.

Преди  да  преминем  към  точка  първа  от  дневния  си  ред, 

позволете  ми да  ви уведомя,  че  по обективни причини от  цялото 

заседание днес отсъстват  госпожа Цанева и  господин Томов, а ще 

закъснеят  госпожа Матева и  госпожа Мусорлиева. Предполагам, че 

другите колеги са тук и готвят свои проекти.

Колеги, започваме по дневния си ред с точка първа:

  1.  Проекти  на  решения  относно  регистрация  на 

наблюдатели.

Първи докладчик е  господин Баханов. Заповядайте, господин 

Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешна дата е качен проект за 

решение за регистрация на наблюдатели от сдружение „Сдружение 

на роверите“ за участие в изборите за народни представители  на 26 

март 2017 г.

Постъпило е заявление с НС-17-17-3 – това е трето поред - от 

20.03.2017 г.  от сдружение „Сдружение на роверите“, подписано от 

представляващия Атанаска Кънчева Цанкова чрез упълномощения 

представител  Вили  Иванова  Пехливанска.  Сдружението  е 

регистрирано  с  решение на  Централната  избирателна  комисия № 

4513-НС от 15.03.2017 г. – Българска неправителствена организация 

за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

26 март 2017 г.

Към Приложение № 29-НС, което представлява заявлението, 

са приложени пълномощното от представляващия Цанкова в полза 

на  приносителя  на  документите,  който  ги  подава  в  ЦИК, 



7

пълномощно от Атанаска Цанкова, представляваща сдружението, в 

полза  на  84  лица,  упълномощени  представители  на  сдружение 

„Сдружение  на  роверите“,  както  и  списъци с  имената  и  ЕГН на 

упълномощените  лица  за  наблюдатели  в  страната  в  изборите  за 

народни  представители  на  26  март  2017  г.  Списъците  са 

представени също така и в електронен вид на технически носител – 

CD  –  и  84  броя  декларации  също  така  са  приложени  към 

документите  по  образец  –  наше  Приложение  №  31-  НС  от 

изборните книги.

От вчерашна дата с НС-00-259 е получено по електронната 

поща и писмо от "Информационно обслужване" АД за извършената 

проверка  на  лицата,  предложени  да  бъдат  регистрирани  за 

наблюдатели от сдружение „Сдружение но роверите“.

Установи се, че към датата на подаване на заявката, а именно 

вчерашна  дата,  всичките  84  лица  отговарят  на  изискванията  на 

Изборния кодекс и на т. 20 от Раздел III на наше Решение № 4161.

Предвид  доклада  ми  до  момента,  който  е  обективиран  в 

проекта ми за решение, ви предлагам да вземем решение, с което да 

регистрираме  като  наблюдатели  в  страната  84  упълномощени 

представители на сдружение „Сдружение на роверите“.  Подробно 

са описани към решението лицата с трите имена и ЕГН-та.

Също  така  регистрираните  наблюдатели  да  се  впишат  в 

публичния  регистър  и  да  им  се  издадат  удостоверения,  като  е 

отбелязано, че решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването 

му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов. 

Колеги,  имате  ли  коментари,  забележки,  предложения?  Не 

виждам.
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Колеги,  нека  да  регистрираме  тези  84  наблюдатели  за 

страната.

Режим на гласуване на проекта на решение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейман, Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова);  против – 1 (Емануил Христов). 

Решението се приема.

Решението има № 4566-НС.

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е   господин  Андреев. 

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във вчерашния 

ден  по  време  на  нашето  дежурство  с  колегата  Баханов  постъпи 

заявление № 69 от Сдружение „Гражданска инициатива за свободни 

и демократични избори“ (ГИСДИ). Те са регистрирани с Решение № 

4358-НС  от  24.02.2017  г.  за  регистрация  на  73  упълномощени 

представители на сдружението като наблюдатели.

От предварителната проверка, която беше извършена, 72 от 

лицата  отговарят  на  изискванията  на  Изборния  кодекс,  по 

отношение  на  1  лице  са  констатирани  несъответствия  в  ЕГН-то, 

поради  което  ви  предлагам  да  регистрираме  като  наблюдатели  в 

страната  72  упълномощени  представители  на  Сдружение 

„Гражданска  инициатива  за  свободни  и  демократични  избори“, 

които са посочени в диспозитива на проекта за решение, който ви 

предлагам, и съответно да бъдат вписани в публичния регистър и да 

им бъде издадено удостоверение.

Проектът на решението е № 4549 и се намира във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин  Андреев.  Колеги,  предполагам,  че  сте  се  запознали  с 

проекта на решение. Имате ли коментари, предложения? Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  регистрацията  на  тези  72 

наблюдатели за страната от ГИСДИ с този проект на решение.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, 

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против 

– няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4567-НС.

Моля, продължете,  господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във вчерашния 

ден също така постъпи от Сдружение „Гражданска инициатива за 

свободни  и  демократични  избори“  искане  за  заличаване  на  един 

регистриран  наблюдател,  като  към  молбата  от  страна  на 

сдружението е приложен и оригиналът на удостоверението.

В тази връзка ви предлагам да приемем решение, с което да 

заличим  регистрацията  на  Любен  Николов  като  наблюдател  на 

ГИСДИ и да бъде отразено заличаването в публичния регистър, да 

анулираме удостоверението, което е предоставено в оригинал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Андреев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против – няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4568-НС.

Заявените  докладчици  по  точка  първа  направиха  своите 

доклади. Но аз не приключвам с точка първа, доколкото в рамките 

на деня могат да пристигнат и резултати от други проверки и отново 

да се докладва регистрация на наблюдатели.

Колеги, продължаваме с новата точка –  т. 1а – от дневния 

ред:

1а. Допускане на партия за участие в частичните избори.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  съм 

подготвил проект на решение. Това е първо заявление, първо по ред, 

за допускане на партия за участие в частичните избори на 30 април 

2017  г.,  които  са  насрочени  с  указ  на  президента.  Можете  да  го 

погледнете, докато ви докладвам.

Постъпило е заявление в Централната избирателна комисия 

за участие в частичен избор за кмет на регистрирана в Централната 

избирателна комисия партия, а именно ПП Движение „Гергьовден“. 

Същата  е  представлявана  от  Драгомир  Желчев  Стефанов,  но 

заявлението е чрез Надя Асенова Ангелова, която го е и подписала. 

Има такива права, видно от представеното пълномощно.

ПП Движение  „Гергьовден“  желае  да  бъде  регистрирана  в 

Централната избирателна комисия за участие в частичните избори за 
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кмет на кметство на 30 април 2017 г., както следва: кметство Гара 

Орешец,  община  Димово,  област  Видин,  кметство  Люляково, 

община  Кърджали,  област  Кърджали,  кметство  Гецово,  община 

Разград, област Разград, кметство Лозенец, община Царево, област 

Бургас,  кметство  Козаревец,  община  Лясковец,  област  Велико 

Търново.

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински 

съветници  и  кметове  на  райони  и  кметства  на  06.11.2016  г.  в 

Централната избирателна комисия с Решение на същата № 3701-МИ 

от 01.10.2016 г.

Заявили са за изписване върху бюлетината, както следва: ПП 

Движение Гергьовден.

Към  заявлението,  което  ви  докладвах,  уважаеми  колеги, 

преди малко, е приложено удостоверение от Софийски градски съд 

по фирмено дело № 15549 от 1996 г. на VI Отделение, 11 състав. То 

е от дата 14.03.2017 г. – датата на указа на президента за насрочване 

на изборите.

Също така са ни представили заверено „вярно с оригинала“, 

подписано и подпечатано удостоверение № 48001336 от 01.11.2016 

г.  от  Сметната  палата  на  Република  България  за  представени  в 

Сметната  палата  годишни финансови отчети на партията  за  2013, 

2014 и 2015 г.

Представено  е  заверено  копие  с  подпис  и  печат  на 

пълномощно, с което представляващият партията Драгомир Желчев 

Стефанов  упълномощава  Надя  Асенова  Ангелова,  адвокат  от  гр. 

София,  да  представлява  партията  пред  Централната  избирателна 

комисия, като попълва, подписва и подава заявление – това, което ни 

интересува в конкретния случай. То е от 31.10.2016 г., но е описано 

„да представлява партията за участие в частични и местни избори за 

кметове, които ще се произвеждат до максимално предвидения от 

ЗМСМА  срок,  което  включва  и  насрочения  частичен  избор  на 
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30.04.2017  г.  включително  и  не  само  за  частичните  избори  за 

кметове, насрочени за 11.12.2016 г.

Уважаеми колеги, представям ви проекта за решение. Моля 

да го погледнете. Както ви казах, това е първо заявление за тези пет 

места,  където  са  предвидени  частични  избори,  и  ако  няма 

предложения  за  допълнения  или  за  изменения,  така  да  бъдат  и 

следващите решения евентуално.

Така че, моля за внимание. Нека да го погледнем и, ако има 

нещо за допълване или нещо съм пропуснал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

уважаема господин Баханов. Сега ще открия разискванията и ще дам 

думата на  господин Цачев.

Преди това,  колеги,  току-що ми стана известно,  че  нямаме 

излъчване. Предприех мерки веднага да дойде техническото лице.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Искам да обърна внимание, че по чл. 464, т. 

1 партиите запазват регистрацията си за частични избори, когато те 

са участвали в общи избори за общински съветници и кметове.  В 

решението  е  посочено,  че  партията  е  регистрирана  за  кметове  на 

районни  кметства  на  06.11.2016  г.  Общите  избори  бяха  2015  г. 

Трябва да бъде посочено това решение при положение, че партията е 

участвала в общите избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  по  повод  забележката,  направена  от   господин  Цачев,  в 

момента прецизно се запознаваме с разпоредбата на чл. 464, т. 4.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  погрешно  съм  посочил.  По  т.  4 

партията има право да участва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Цачев.

Уважаеми колеги, има ли други коментари? Не виждам.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман, 

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против 

– няма. 

Решението се приема.

Решението има № 4569-МИ.

Взимам  повод  от  вашия  проект  на  решение  и,  колеги, 

предлагам да публикуваме съобщение на нашата страница, свързано 

с т. 11 от хронограмата за предстоящите частични избори, а именно, 

че  на  25.03.2017  г.  изтичат  сроковете  за  партиите  и  коалициите, 

които са регистрирани за участие в общите избори и както виждаме, 

в частични избори, подават заявление в ЦИК за допускане за участие 

в  частични  избори,  а  пък  нерегистрираните  за  участие  подават 

заявление за регистрация.

Уважаеми колеги, предложението е за публикуване на това 

съобщение  на  нашата  интернет-страница  и  изпращането  му  до 

медиите.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

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

Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, прие се публикуването на това съобщение 

и изпращането му до медиите, с което считам, че изчерпахме точка 

1а от дневния ни ред.

Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:

  2. Доклади относно гласуване извън страната.

Първи  докладчик  е   господин  Андреев.  Заповядайте, 

господин Андреев, за доклади относно гласуване извън страната.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във вчерашна 

папка трябва да е качено едно писмо с НС-23-78 от  20.03.2017 г. 

Писмото,  което  е  постъпило,  е  от   господин  Петър  Анастасов, 

председател на Сдружение на българите на остров Крит.

В писмото освен че ни благодарят за подробните и добрите 

методически  указания,  които  максимално  отговарят  на  всички 

въпроси, които са поставени – и вие можете да го видите, за да не 

чета цялата част – но поставят два въпроса основно, а именно. 

Първият въпрос е може ли да бъдат поставени избирателните 

списъци с лицата, вписани в него, пред помещението за гласуване на 

информационното табло или не, с което изискват и евентуално наше 

нарочно  решение,  което  да  разреши  това,  тъй  като  според  тях 

поставянето на тези списъци извън изборното помещение, освен че 

те са качени на страницата на Министерството на външните работи, 

на съответно  дипломатическо и консулско представителство, биха 

позволили  на  гражданите  по-бързо  да  се  намерят  в  списъка  и 

съответно  да  могат  да  облекчат  работата  по  организацията  на 

изборния процес в изборния ден.

На второ място, вторият въпрос, който поставят, тъй като в 

методическите указания ние сме посочили, че за големите секции е 

необходимо  да  бъдат  организирани  евентуално  две  кабини,  ако, 

разбира  се,  помещението  за  гласуване  позволява  това,  те  биха 

искали  да  получат  допълнително  уточнение  какво  разбираме  под 
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„големи“ секции. Тоест, да бъде определено, че във всички секции 

трябва да има две кабини.

На трето място, в рамките на благодарността, се надяват, че 

ще  бъдат  пак  регистрирани  като  международни  наблюдатели  в 

изборите.

В  тази  връзка  моето  предложение  по  отношение  на  това 

писмо е ние да отговорим с писмо до съответното Сдружение на 

българите  на  остров  Крит,  с  което  да  кажем,  на  първо  място,  че 

поставянето  на  две  кабини  по  отношение  на  големите  секции 

означава  все пак съобразяване и с помещенията,  в  които ще бъде 

поместена избирателна комисия, защото в крайна сметка, ако те не 

позволяват,  независимо  от  броя  на  гласуващите  в  съответната 

избирателна  секция,  ние  няма  как  да  дадем  указания  да  бъдат 

поставени  две  кабини.  Това  би  нарушило  самия  процес  и 

невъзможност освен кабините и секционната избирателна комисия 

да може да бъде осигурен достъп и на лицата, които имат право да 

присъстват в изборното помещение, и на самите избиратели, които 

следва  да  влязат  и  да  извършат  определени  действия  пред 

секционната избирателна комисия.

В  тази  връзка  евентуално,  ако  Централната  избирателна 

комисия  счете,  че  ние трябва  да  даваме  определение  за  „големи“ 

секции,  при  обсъждането  на  методическите  указания,  ако  си 

спомняте,  това  предложение  дойде  във  връзка  с  писмото  от 

Министерството на външните работи и в рамките на обсъжданията 

беше казано за  секциите,  които са  с  над 500 избиратели,  да бъде 

осигурена евентуално втора кабина. 

Ако Централната избирателна комисия счете,  че в писмото 

можем да дадем такова указание – че трябва да е секция, в която да 

са записани 500 и повече гласоподаватели, тоест, тогава, когато има 

и основание да се формира друга секция, то в този случай бихме 

могли да отговорим в тази насока.
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По отношение обаче на първия въпрос, който поставят – за 

публикуването  на  списъците  за  гласуване  на  информационното 

табло – аз лично изказвам моите опасения, че все пак тези списъци 

не  са  списъкът,  който  изцяло  се  публикува  в  Министерството  на 

външните работи. Ако погледнем нашата книга № 6 от изборните 

книжа,  в  списъка,  който  се  публикува  от  Министерството  на 

външните  работи  и  съответно  от   дипломатическо  и  консулско 

представителство, не съдържа определена част от колоните, които се 

съдържат  в  списъка  за  гласуване.  Обявяването  на  самия  списък, 

който съдържа и данни,  които биха  могли да  бъдат  счетени и  за 

лични данни по отношение на лицата, считам, че не е уместно и е 

неправилно да бъдат поставени пред самата секция. Вярно е, че това 

по някакъв начин може да облекчи самия процес на намирането в 

списъка, но считам, че не е редно в тази насока да им даваме такива 

указания.

На  трето  място,  в  самото  писмо,  тъй  като  е  поставен 

въпросът,  че  ще  бъдат  регистрирани  като  международни 

наблюдатели,  да  им  напомним,  че  в  Централната  избирателна 

комисия – аз не знам дали към момента е постъпвало такова искане – 

но  следва  да  бъде  направено  такова  искане  по  реда,  който  е 

предвиден  за  международните  наблюдатели,  а  именно  чрез 

Министерството на външните работи, за да можем ние своевременно 

да се произнесем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря,  господин Андреев, за обстойния Ви доклад.

По т.  3  от  Вашия доклад  потвърждавам,  че  в  Централната 

избирателна  комисия  към  настоящия  момент  не  е  постъпвало 

заявление  за  регистрация  на  тази  организация  с  наблюдатели  и 

напълно  подкрепям  направеното  предложение  да  им  припомним 

какъв е редът.
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Уважаеми колеги, имаме ли коментари по другите точки от 

така поставените въпроси и така предложените отговори?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Само да кажа, че по точка първа, 

тоест, по поставянето на списъците, моето лично мнение е, че такова 

указание ние не можем да даваме и не следва да бъдат поставени на 

таблото пред избирателната секция.

Това е моето предложение. Оттук нататък, вече ако има други 

предложения  в  рамките  на  комисията  и  ЦИК  приеме  такова 

решение, вече ще го изпиша и в самото писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  моля  за  вашите  изказвания.  Мисля,  че  стигаме  до 

обединяване  по  въпрос  № 1   да  се  отговори  за  препоръчителния 

характер и с оглед големината на помещението и възможността да се 

осигури втора кабина така, че да се осигури тайната на вота и да не 

се затрудни гласуването. По втория въпрос обясняваме за списъците, 

че те не се поставят на таблото. По т. 3 припомняме реда, по който 

се подават заявления за регистрация.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,);  против – няма. 

Предложението се приема. Прие се този отговор.

Колеги, преди да преминем към следващ докладчик, искам да 

ви  информирам,  че  в  рамките  на  седем  минути,  след  като 

установихме, че нямаме излъчване,  мерките бяха предприети и от 

11,04 ч. имаме излъчване.

Колеги,  това  не  е  намалило  нивото  на  публичност  на 

Централната  избирателна  комисия,  доколкото  и  съобразно 

изискванията  на  закона  пълният  текст  на  стенографските  ни 
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протоколи се публикува на интернет-страницата ни в 24-часов срок, 

а  всички  решения,  които  взимаме,  се  публикуват  след  това 

незабавно. Съжалявам, че се случват такива технически проблеми. 

Колеги, има  ги навсякъде, където се работи с техника.

Продължаваме със следващ докладчик –  госпожа Грозева.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател! 

Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  преписка  НС-04-01-13-84  от 

20.03.2017 г. Тя е препратена ни от посолството в Атина, с която ни 

уведомяват,  че  лицето  Антония  Сашова  Александрова-Кириакаки, 

която  е  назначена  за  председател  на  секционната  избирателна 

комисия, няма да може да участва в изборите.

Следващата преписка е с № НС-19-85 от 20.03.2017 г. Тя е 

изпратена от ПП АТАКА. Пристигнала е по електронната поща в 

14,11 ч.  и  е  за  някои размествания на предложените от тях лица, 

специално в секциите в Турция. Това е станало, след като решението 

ни вече беше прието.

С НС-11-33  от 20.03.2017 г. също по електронната поща в 

13,59  ч.  е  пристигнало  писмо от  Коалиция  Патриотичен  фронт  – 

Обединени патриоти, които предлагат актуален списък и резерви за 

техните представители в Република Турция. 

Ще вземем предвид тези размествания, но няма да е днес, тъй 

като изчакваме и други. С решението, което вчера приехме, да могат 

да се запознаят повечето участници и съответно може би в утрешния 

ден  ще  ви  предложа  нова  решение  с  цел  облекчаване  на 

избирателите и на партиите – да не пускаме толкова много решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря,  госпожо Грозева.

Това ли бяха Вашите доклади? 

Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

има  един  проект  на  писмо,  което  е  до  Държавна  агенция 

„Национална  сигурност“  и  предвид  вчерашното  ни  протоколно 

решение  да  адресираме  до  председателя,  не  до  заместник-

председателя, съм адресирала отново до председателя на Държавна 

агенция „Национална сигурност“. 

Това писмо е подготвено във връзка с писмото на Държавна 

агенция  „Национална  сигурност“  с  оглед  работата  на  Временно 

комуникационния пункт с вх.  № НС-23-63  от 15.03.2017 г.,  като, 

колеги,  припомням,  че  това  писмо  съдържаше  около  10  точки, 

условно казано, за изпълнение от Централната избирателна комисия 

или  за  предприемане  на  необходимите  действия  по  осигуряване 

работата  на  Временно-комуникационния  пункт  и  съдействие  на 

Държавна агенция „Национална сигурност“.

Аз  съм възложила  на  администрацията  и  утре  ще  ви  бъде 

представен отчет за предприетите действия във връзка с това писмо. 

Но по т. 1 ни се иска списък на задграничните избирателни секции. 

Така че ви предлагам с този проект на писмо да изпратим 

списъка  на  задграничните  избирателни секции така,  както  той  ни 

беше  предоставен  съгласно  НС-04-01  от  06.03.2017  г.   на 

Министерството  на  външните  работи  и  по  този  списък  ние 

предоставихме  на  "Информационно  обслужване"  АД,  съответно 

бяха създадени пощенските кутии на тези секции и бяха предадени 

на Държавна агенция „Национална сигурност“. Това са 71 секции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Колеги, видяхте пред себе си проекта на писмо.

Подлагам го на гласуване.

Колеги,  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка,  като  ще  помоля 

госпожа Мусорлиева да отчете резултата.

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

Бойчо  Арнаудов, Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова,);  против –   няма.

Колеги, това предложение се приема. 

Колегите,  които  излязоха  от  зала,  излязоха,  тъй  като  са 

дежурни.

Моля, продължете,  госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с НС-

04-01-111 от 20.03.2017 г., като това е писмо от Министерството на 

външните работи. Те ни информират в отговор на наше писмо с изх. 

№ НС-04-01-95 от 15.03.2017 г. Припомням, това е писмото, с което 

изискахме информация по отношение на държавите Алжир, Босна и 

Херцеговина,  Италия,  за  които  към  момента  не  сме  получили 

съгласие и сме – така да се каже – в изчаквателен режим съобразно 

протоколно  решение,  с  което  възприехме  становището  на 

Министерството  на  външните  работи  да  изчакаме  по 

целесъобразност и да не заличаваме тези секции.

В това писмо сега ни информират, че до настоящия момент 

няма  получено  официално  становище  от  Алжир  и  Босна  и 

Херцеговина  за  образуването  на  избирателни  секции.  Очаква  се 

отговорът да стане известен в началото на настоящата седмица, като 

приложено  са  ни  изпратили  грама  от  посланика  на  Република 

България в Рим за допълнително предприети действия от страна на 

посолството  и  получени уверения,  че  съгласието  на  италианската 

страна  за  разкриване  на  избирателни  секции  ще  бъде  получено. 

Сочат  ни  и  други  грами  и  нови,  които  са  приложени,  като  в 

заключение  е  посочено,  че  ще  ни  информират  незабавно  за 

получаване  на  отговорите  от  горепосочените  държави,  което,  да 
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разбираме,  колеги,  да  изчакаме  малко,  докато  ни  информират  с 

оглед обективираната информация в писмото.

Колеги, докладвам ви НС-22-206 от  21.03.2017 г. , като това е 

писмо относно възпрепятстване на хиляди български граждани във 

Федерална Република Германия да гласуват в избирателни секции 

извън дипломатическите и консулски представителства и бюрата на 

почетни консули, като то е адресирано до работна група „Избори“, 

до  господин Найденов в качеството му на министър на външните 

работи,  до  Посолството  на  Република  България  в  Германия,  до 

госпожа Мая Манолова в качеството й на омбудсман на Република 

България,  до  ЦИК,  до  Комисията  по  политики  за  българите  в 

чужбини в Народното събрание, до Държавна агенция на българите 

в чужбина, до Румен Радев като президент на Република България и 

господин Герджиков като служебен премиер.

Колеги, излагат се съображения. Писмото обаче е от група от 

хора, които са се изписали и срещу всяко име е посочено и място в 

съответната държава, като има такива от Германия, както е видно и, 

че има и от САЩ, от Франция. Те сочат, че избирателните права на 

българите  зад  граница  и  в  частност  тези  в  Германия  не  бива  да 

зависят от тяхното географско положение и че основна функция на 

служебния кабинет е да осигури адекватно протичане на избори.

Недоумяват според тях какво се е случило с избирателните 

права особено предвид факта, че в други държави по света е налице 

разрешителен режим.

Моля да се запознаете.  Аз всъщност считам, че това писмо 

можем  да  го  приемем  за  сведение  и  запознаване  към  настоящия 

момент с оглед това, че ние при приемането на решението изцяло 

сме се съобразили със становището на Министерството на външните 

работи, че не се дава разрешение и в тази си част – знаете – нашето 

решение мина през съдебен контрол. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева. В допълнение бих казала,  госпожо Ганчева, още 

веднъж да  си  повторим,  че  всъщност  гласуването  извън  страната 

зависи  не  само  и  единствено  от  волята  на  държавата  и  нейните 

избиратели, но и от законодателството на приемащата държава, а то 

ни  е  известно,  тъй  като  Република  Германия  ни  изпрати  своята 

официална нота много отдавна за това къде в Германия е позволено 

и къде не да се откриват секции.

Заповядайте, госпожо Ганчева, да продължите с докладите си.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, продължавам с писмо с НС-

04-01-115 от  21.03.2017 г., като това е писмо, което е от  госпожа 

Елена Шекерлетова като председател на работна група „Избори“ и е 

относно взаимодействието на Министерството на външните работи 

и  Държавна  агенция  „Национална  сигурност“  по  осигуряване  на 

нормалното протичане на изборите за народни представители  в 44 

Народно събрание в чужбина.

Във  връзка  с  предстоящите  избори,  с  провеждането им,  ни 

уведомяват,  че  между  Министерството  на  външните  работи  и 

Държавна  агенция  „Национална  сигурност“  са  проведени 

необходимите  уточнения  относно комуникационните  маршрути за 

електронен  обмен  на  документи,  включително  и  на  изборните 

резултати на СИК в чужбина с Временния комуникационен пост в 

нашата  сграда.  Сочат,  че  са  предприети  необходимите 

организационни и технически мерки и действия относно посоченото 

в писмото. Освен това биха искали да ни уведомят, че от 24 март, 

тоест,  петък,  в  Министерството  на  външните  работи  ще  започне 

работа Временният център на работната група по произвеждане на 

изборите зад граница за предстоящите избори на 26 март 2017 г., 

като допълнително ще ни уведомят за данните за контакт.

Колеги, докладвам ви го за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка втора от дневния 

си ред. 

Продължаваме с точка трета от дневния ни ред:

  3. Доклади по медийни пакети.

Заповядайте, господин Арнаудов.

Упълномощавам  госпожа Мусорлиева да води заседанието.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  ще  ви  докладвам  едно 

запитване, тъй като е единично.

Постъпило  е  с  НС-24-217  на  20.03.2017  г.   Запитването  е 

дошло от Българска национална телевизия за ПП ДОСТ на стойност 

3  312  лв.  Предлагам  да  отговорим,  че  тази  партия  има  право  да 

ползва медиен пакет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  има  ли 

възражения? Не виждам.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев  Ивайло  Ивков,  

Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова,  Севинч  Солакова);   против  – 2  (Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков). 

Предложението се приема.

Моля, продължете докладите си,  господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  две  писма, 

постъпили в Централната избирателна комисия от Нова телевизия с 

входящи  номера  НС-24-53-1  от  20.03.2017  г.   и   НС-24-169-1  от 

20.03.2017 г.  Те  са  във връзка  с  промяна  в  сумите по медийните 

пакети на Да, България и на ПП Движение „Напред, България“.
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Във връзка с одобрените и парафирани от ЦИК договори с 

днешна дата на „Да, България“ и на Движение „Напред, България“ 

по медийни пакети, изпращам актуалните медия-планове към датата 

на  одобряване  на  договорите.  Причината  за  промяната  е,  че  се 

наложи  преместване  на  първоначалните  излъчвания,  които  бяха 

планирани за събота и неделя – 18 и 19 март – тъй като договорите 

все още не бяха одобрени, за да стартират на тези дати. Крайната 

сума за „Да, България“ е 39 744 лв. с ДДС, а за Движение „Напред, 

България“ – 39 060 лв. с включено ДДС.

Искам да ви припомня, че това се налага във връзка с това, че 

одобрихме  договорите  едва  вчера.  В  самите  договори  беше 

предвидено започване на излъчване, както е написано и в писмата, в 

събота  и  неделя  на  18-ти  и  19-ти  март.  Те  сега  си  актуализират 

медия-плановете.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Арнаудов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

запознахте ли се? 

Режим на гласуване, уважаеми колеги.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков, Метин 

Сюлейман, Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова);   против  – 3  (Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  

Росица Матева).

Предложението се приема.

Моля, продължете,  господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, ще ви докладвам договори за 

одобрение. Първият от тях е с НС-24-216 от  20.03.2017 г.  Намират 

се  в  папка „Медийни пакети“  от  вчерашна  дата.  Става  въпрос  за 

договор  между  ПП  ДОСТ  и  „Зебра.  БГН“  АД.  Предметът  на 
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договора е аналитични статии – 4 на брой на стойност 6 000 лв. без 

ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, моля да се запознаете с договорите.

Колеги, коментари, становища? Не виждам.

Колеги, подлагам на одобрение така предложения договор. 

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова, Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова);   против  – 4  (Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Росица Матева). 

Предложението се приема.

Моля, продължете,  господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви следващ договор 

с  НС-24-218  от   20.03.2017  г.  Отново  се  намира  в  същата  папка 

„Медийни пакети“ от вчерашно заседание.  Договорът е между ПП 

ВОЛЯ и „Черноморски фар“ ЕАД. Договорът е на стойност 800 лв. и 

става въпрос за пълноцветни рекламни карета с обем от ¼ страница 

–  2  броя,  съответно  за  20  и  24  март  2017  г.,  журналистически 

материал на черно-бяла страница с обем до ½ страница – 1 брой, на 

20 март.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Арнаудов.

Уважаеми  колеги,  пред  вас  е  договорът.  Не  виждам 

коментари.

Колеги, подлагам на гласуване одобрението на този договор.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова, Мария  Бойкинова,  Метин 
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Сюлейман, Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова);   против  – 4  (Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Росица Матева). 

Предложението се приема.

Моля, продължете,  господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви следващ договор 

с  НС-24-219  от  20.03.2017  г.  между  ПП  ВОЛЯ  и  „Черноморски 

фактор“  ЕООД.  Договорът  е  на  стойност  750  лв.  с  предмет 

пълноцветни рекламни карета във вестника с обем ¼ от страницата – 

2 броя, съответно на дати 17 и 24 март, журналистически материали 

на сайта на черно-бели страници във вестника с обем ½ страница, 1 

брой съответно за дата 17 март.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Арнаудов.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, като гледам съдържанието на 

този  договор,  който  е  представен  в  Централната  избирателна 

комисия на 20 март 2017 г., с дата 16 март и в предмета на договора 

единият от двата материала се публикува на 17 март. Така че към 

днешна  дата  ние  как  ще  одобрим  договор  за  нещо,  което  се  е 

случило на 17 март?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Нейкова.

Уважаеми колеги, очаквам вашите предложения. Не виждам 

предложения.

Уважаеми колеги, докато се извърши съответната справка по 

този договор във връзка със заявката, датата на докладване, датата 

на извеждане и датата на изпращане на отговора на заявката, нека 

да продължим с други договори.

Заповядайте, господин Арнаудов, за следващия Ви доклад.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви следващ договор 

с НС-24-220 от 20.03.2017 г. между ПП „Възраждане“ и ММ Медия 

ЕООД, като предметът на договора е публикуване във в. „Ретро“ на 

1 брой пълноцветно рекламно каре със следните размери. Цената на 

договора е 1 238,54 с включено ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля, 

запознайте се с договора.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване одобрението на този 

договор.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова, Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, Росица  Матева,  

Румен Цачев);  против – 1 (Мария Мусорлиева). 

Предложението се приема.

 Господин Арнаудов, моля, продължете доклада си.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви следващ договор 

с  НС-24-222  от  20.03.2017  г.  между  Коалиция  на  недоволните  и 

Българска национална телевизия. Договорът е на стойност 5 940 лв. 

с ДДС и предметът му е излъчване на агитационни клипове – 5 броя, 

в периода от 20 до 24.03.2017 г. в телевизионната програма на БНТ 

1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за 

запознаване.

Докато се запознавате, в момента разпределям една преписка, 

наречена „Поздравление“.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  одобряването  на 

този договор.

Режим на гласуване.
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Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова, Мария 

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч 

Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема.

Заповядайте, господин Арнаудов, да продължите с докладите 

си.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви следващ договор 

с НС-24-223 от 20.03.2017 г. между ПП „Възраждане“ и Българската 

национална телевизия.  Договорът  е  на  стойност 990 лв.  с  ДДС и 

става въпрос за излъчване на агитационен клип на 24.03.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

запознайте се с договора.

Уважаеми колеги, подлагам на одобрение така предложения 

договор.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова);  против –   няма.

Предложението се приема. 

Моля, продължете,  господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  нов  договор  с 

НС-24-224  от   20.03.2017  г.  между  ПП  ВОЛЯ  и  Българската 

национална  телевизия.  Договорът  е  на  стойност  1  656  лв.  Става 

въпрос за предизборен репортаж от 60 сек.,  който трябва да бъде 

излъчен на 20.03.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  има  ли  допълнителни  коментари  към  предложения  ни 

договор? Не виждам.
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Колеги, подлагам на гласуване одобряването на този договор 

между ПП ВОЛЯ и БНТ.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя  

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова); 

против –   няма.

Предложението се приема. 

Моля, продължете,  господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Следващият договор е с НС-24-215 от 

20.03.2017 г.  между Партия на зелените и ОБЕРОН – радио Макс 

ЕООД, собственик на радио „Фреш“, радио FM плюс, радио Стар 

FM. Договорът е на стойност 2 679,74 лв. с включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  предполагам,  че  се  запознахте  с  договора.  Имате  ли 

въпроси? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване одобрението на този договор.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя  

Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова); 

против –   няма.

Предложението се приема. 

Моля, продължете,  господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги,  докладвам ви последен може 

би  договор  с  НС-24-221  от  20.03.2017  г.  между  Коалиция  на 

недоволните и Радио Фокс.БГ. Договорът е на стойност 720 лв., като 
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600 лв. ще бъдат за рекламния банер на уеб-сайта „Радио Фокс.БГ“ и 

ще има платена публикация с единична цена 120 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, имате ли въпроси? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване одобрението на този договор.

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

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова); 

против –   няма.

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, по тази точка остана само един договор, не 

съм записала конкретния му номер, но страните съм записала.

Уважаеми колеги, това ще остане като точка за следобедното 

заседание, за да се извърши съответната проверка в деловодството. 

Знаем, че тук ще бъде извършена проверка и, когато сме наясно с 

всички факти и обстоятелства, ще направим съответните дискусии.

Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред:

4. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Първи докладчик отново е  господин Арнаудов. Заповядайте, 

господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви жалба с НС-22-

177 от 20.03.2017 г. Тя се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите  инициали  от  вчерашно  заседание.  Жалбата  е  от  Атанас 

Бояджиев. Ако искате, запознайте се с нея. Но аз мисля, че с нашето 

решение, което взехме по този казус и по подобна жалба на същия 

човек, вече сме се произнесли.

Затова ви я предлагам за сведение.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,   госпожа Матева  има предложение.  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Доколкото  разбрах  от 

докладчика,  се  касае за  сигнал за същия билборд,  който ние най-

напред обсъждахме, и знаем точното му местоположение.

Предлагам  да  изпратим  писмено  запитване  до  областния 

управител, който да ни даде информация премахнат ли е билбордът, 

този, за който изпратихме най-напред и постановихме решението и 

дали този е новопоставен и какво е съдържанието му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Матева.

Колеги, надявам се, че в момента се запознавате. Успяхте ли 

всички  да  се  запознаете  с  жалбата,  с  приложените  към  нея 

материали?  Надявам  се,  че  сте  успели,  колеги.  Основното 

предложение  на  докладчика  е  да  остане  за  сведение.  В  залата 

постъпи предложение от  госпожа Матева.

Моля,  госпожо Матева, повторете предложението си, за да го 

подложа на гласуване.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  направих  предложение  да  бъде 

направено запитване до областния управител на област Пловдив, за 

да  ни  информира  как  е  изпълнил  наше  решение  със  съответния 

номер,  който  ще  посочим,  дали  е  премахнал  билбордовете  на 

неговата  територия  с  това  съдържание  или  не  и  на  коя  дата  е 

изпълнил решението и съответно, ако не е, какви са причините за 

това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, това е постъпилото предложение в зала. Колеги, подлагам го 

на гласуване.

Режим на гласуване.
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Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

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

Севинч Солакова);  против –   7 (   .

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Извинявайте, колеги, без да искам, 

натиснах червеното копче, а искам да натисна зеленото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Многоуважаеми 

колеги, първо, отчетохме ли резултата от предишното гласуване?

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Не.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нека  да  го 

отчетем.

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мартин 

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

против –    7  (Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  

Цачев).

Уважаема   госпожо  Мусорлиева,  заповядайте  сега.  Имате 

думата за процедурно предложение.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Може  ли  да  направим 

прегласуване? Извинявайте.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам отново на гласуване това предложение на  госпожа 

Матева.

Режим на гласуване.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
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Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова);  против –   7 (Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  

Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румен Цачев).

Уважаеми колеги, не събрахме необходимото мнозинство, за 

да подкрепим това предложение. Предполагам, че причината е, че 

смятаме, че областният управител си е свършил работата.

Заповядайте,  господин Ивков,  за  обяснение  на  отрицателен 

вот.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах против такова писмо, защото 

то по никакъв начин нямаше да спомогне ние да сме се произнесли 

по  сигнала  по  някакъв  начин.  Сигналът  не  е  заради  това  дали  е 

премахнат билборда или не по принцип, а заради това, че всъщност, 

ако  е  поставено  съответното  „Купуването  и  продаването  на 

гласове….“  –  този  отрязък  е  престъпление,  областният  управител 

очевидно е счел, че вече няма нарушение към този момент и не може 

да го премахне. Сигналът е затова да се произнесем по другите две 

твърдени  нарушения,  а  именно  това,  че  е  сниман  на  фона  на 

българския флаг и той твърди пък, че всява и страх и не знам какво.

По тези неща ние трябваше да се произнесем, а не да питаме 

областният управител дали е изпълнил решението ни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Арнаудов,  имате  ли  друг  доклад  по  жалби  и  сигнали?  Моля, 

продължете.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  преди  заседанието  ми  беше 

разпределена жалба, входирана в Централната избирателна комисия 

в НС-10-87  от 21.03.2017 г. Жалбата е против решение № 76-НС от 

17.03.2017  г.  на  РИК-16,  Пловдив.  Тя  се  намира  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание.  Сега ви я 

докладвам за запознаване, тъй като и аз трябва да се запозная с нея.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, обръщам ви внимание. Публикувана е в подпапка в папка на 

господин Арнаудов. Приложеният материал е от 64 страници. Така 

че би било добре да се запознаем.

Благодаря Ви, господин Арнаудов.

Продължаваме със следващ докладчик –  госпожа Иванова. 

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днешна дата е качен проект на решение 

под  №  4550-НС  по  жалбата  от  Коалиция  Обединени  патриоти  – 

НФСБ, АТАКА и ВМРО, представлявана от Красимир Каракачанов 

чрез пълномощника Михаил Петров, за нарушения по чл. 181, ал. 2 и 

чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

Колеги,  в  Централната  избирателна  комисия  по  електронна 

поща  е  постъпила  жалба  от  Коалиция  Обединени  патриоти  с 

посочения  входящ  номер  на  20  март  2017  г.,  която  аз  вчера  ви 

докладвах само за сведение.

Жалбата  е  подадена  от  пълномощника  Михаил  Иванов 

Петров.  По-късно  е  пристигнала  и  в  оригинал.  Към  жалбата  са 

приложени и пълномощно, подписано от  господин Каракачанов в 

полза  на  Михаил  Петров,  както  и  доказателство  за  агитационен 

материал,  аудиовизуален  материал,  качен  в  Yutube  на  посочения 

линк, който е послужил и като основание за подаване на жалбата.

В  сигнала,  защото  аз  приемам  в  мотивите  на  проекта  на 

решение, който ви предлагам, че независимо че е озаглавен жалба, 

всъщност  по  своята  правна  същност  представлява  сигнал  за 

извършени нарушения на изборния процес, та в сигнала се твърди, 

че аудиовизуалният материал е качен в Yutube-канал, посочен е в 

проекта,  че  се  разпространява  на  територията  на  цялата  страна  и 

извън нея, като същият е изцяло на турски език и агитацията в него е 

само за Коалиция Обединение ДОСТ.
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Доколкото  в  агитационния  материал,  аудиовизуален 

материал,  предизборната  агитация  се  води  на  език,  различен  от 

българския, а именно изцяло на турски език, подателят на сигнала 

твърди, че е нарушена разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от Изборния 

кодекс. Наведени са доводи и за това, че агитационният материал – 

аудиовизуален материал – не отговаря на изискванията на чл. 183, 

ал.  4  от  Изборния  кодекс,  тъй  като  от  съдържанието  му  се 

установява, че накърнява добрите нрави, а именно: твърди се, че са 

използвани  кадри  от  събитията  през  1989  г.,  така  наречения 

Възродителен  процес,  като  по този  начин се  цели възбуждане  на 

страх  у  българите-мюсюлмани,  че  това  може  да  се  повтори,  а 

българската държава е обрисувана като враг за разлика от турската 

държава, която се явява защитник на техните интереси.

В  сигнала  е  цитирана  и  част  от  текста  на  аудиовизуалния 

материал в превод на български език. Твърди се също така, че чрез 

разпространението на посочения клип Коалиция Обединение ДОСТ 

отправя политическо внушение към българите в Турция, че трябва 

да  пътуват  до  България  за  предстоящите  избори  за  народен 

представител на 26 март, за да подкрепят ДОСТ – в превод от турски 

език  „  приятел“  –  защото  това  е   своеобразен  реванш  за 

Възродителния  процес.  Подкрепата  за  ДОСТ  е  подкрепа  за 

останалите в България турци,  които държавата  евентуално отново 

може да репресира.

В проекта на решение ви предлагам следните мотиви.

Централната  избирателна  комисия,  след  като  се  запозна  с 

аудиовизуалния материал и като взе предвид – обръщам внимание 

тук,  колеги  –  че  той  се  разпространява  на  територията  на  цялата 

страна  чрез  Yutube  и  чрез  други  електронни  и  социални  мрежи, 

както и чрез редица печатни медии – предполагам всички вие сте се 

запознали, че във вчерашните печатни издания на всички вестници 

имаше  коментари  на  този  видеоклип  –  намира,  че  е  в  нейните 
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правомощия  да  се  произнесе  по  подадения  сигнал,  доколкото 

агитационният материал се разпространява на територията на повече 

от един изборен район.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със 

съдържанието на сигнала, приема за установено следното:

- Процесният  аудио-визуален  материал  безспорно 

представлява  агитационен  материал  по  смисъла  на  чл.  183,  ал.  2, 

изречение последно от Изборния кодекс;

- Въпросният клип е черно-бял, продължава 6 минути и 12 

сек. и е качен в профил на  Yutube – посочен е линкът – посветен на 

агитация за гласуване за Коалиция Обединение ДОСТ, като каналът 

е  изцяло на турски език.  В клипа са използвани архивни снимки, 

като предизборната агитация в него е изцяло на език, различен от 

българския, поради което Централната избирателна комисия счита, 

че е налице нарушение на императивната разпоредба на чл. 182, ал. 2 

от Изборния кодекс.

- На фона на клипа се чува женски глас, който говори на 

турски език.

- От качения в редица печатни издания превод от турски 

на български език на клипа се установява, че става дума за текст със 

същото съдържание, част от което е възпроизведено и в подадения 

сигнал  и  е  качено  и  в  проекта  на  решението  във  връзка  с 

твърденията на подателите на сигнала.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс се 

забранява използването на материали, не само агитационни, които 

накърняват  добрите  нрави.  В  понятието  „добрите  нрави“  попадат 

тези  правила и  норми,  които бранят  принципи и ценности,  чието 

зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло.

Именно нарушаването на тези принципи и ценности е имал 

предвид законодателят в разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от Изборния 

кодекс, използвайки понятието „добрите нрави“.
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Централната  избирателна  комисия  намира,  че  с 

аудиовизуалния  материал,  качен  в  профил  в  Yutube,  посветен  на 

агитация за гласуване на Коалиция Обединение ДОСТ, се отправят 

политически  внушения,  несъвместими  с  основни  принципи  и 

морални ценности на българското общество, поради което счита, че 

в конкретния случай е осъществен и съставът на нарушение по чл. 

183,  ал.  4  от Изборния кодекс,  а  именно накърняване на  добрите 

нрави.

Предвид  горното  и  на  посочените  правни  основания  ви 

предлагам да установим нарушение на забраната по чл. 181, ал. 2 от 

Изборния  кодекс  от  Лютви  Ахмед  Местан  и  Орхан  Ахмедов 

Исмаилов, със съответните ЕГН, в качеството им на представляващи 

Коалиция Обединение ДОСТ, извършено чрез разпространението на 

агитационен материал – аудиовизуален материал – качен в профил в 

Yutube на посочения линк.

Да  постановим  спиране  на  разпространението  на  този 

аудиовизуален  материал  във  всички  медии  и  в  интернет-

пространството.

Да оправомощим председателя  на Централната  избирателна 

комисия да състави акт за установеното нарушение по чл. 181, ал. 2 

от  Изборния  кодекс  на  посочените  лица  в  качеството  им  на 

представляващи  Коалиция  Обединение  ДОСТ  с  посочен  адрес  за 

кореспонденция.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати 

на областния управител на област София за издаване на наказателно 

постановление. 

Да установим нарушение по чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс 

от  Лютви  Местан  и  Орхан  Исмаилов  със  съответни  ЕГН-та  в 

качеството  им  на  представляващи  Коалиция  Обединение  ДОСТ, 

извършено  чрез  разпространението  на  посочения  агитационен 

материал.
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Да  оправомощим  председателя  на  ЦИК  да  състави  акт  за 

установеното нарушение по чл.  183,  ал.  4  от Изборния кодекс на 

посочените  лица,  като  след  съставянето  и  връчването  на  акта 

същият да се изпрати на областния управител на област София за 

издаване на наказателно постановление.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Иванова.

Първи  поиска  думата  според  мен   господин  Пенев  преди 

господин Баханов.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз предлагам само на стр. 2, четвъртия 

абзац, където се твърди, че се разпространява и в „други социални 

мрежи“, да отпадне думата „социални“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля, че 

всички приемаме тази забележка.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Ще  напише  „и  в  други  електронни 

мрежи“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Господин 

Баханов, имате думата. Заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам на същата страница – стр. 2 – 

последният абзац, който започва: „На фона на клипа се чува женски 

глас, който говори на турски език“, да стане „На фона на клипа се 

чува женски глас, който говори на език, различен от българския“. 

По-нататък също така да се запише. Горе сте написала, колежке, че 

предизборната  агитация  в  него  е  изцяло  на  език,  различен  от 

български,  поради  което  Централната  избирателна  комисия 

установява нарушение на чл. 181, ал. 2“ и просто така да продължим 

надолу.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля, че 

и това се приема.

 Госпожо Нейкова, заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  също  имам  едно 

предложение по стр.  2, в частта,  където е посочено „както и чрез 

редица печатни медии“, да се посочат някои от тях, защото имаме 

конкретни данни.

КАТЯ ИВАНОВА: Добре, приемам го.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Господин 

Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За яснота! Причастната форма „спиране“ е 

безлична. Кой да го спре? Не знам как се спират материали някъде 

си във виртуални мрежи, пространства,  паяжини и прочее. Идеята 

„спиране“ е нищо. Кой да го спре? Ще уточняваме ли или няма да 

уточняваме. Аз само уточнявам. Там пак следват едни други неща 

след това. Нямам представа, не разбирам това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, аз само припомням, че при постановяване на спиране сме 

изпращали писмо до Съвета за електронни медии и до доставчици на 

медийни услуги.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз ще подкрепя проекта за решение такъв, 

какъвто е. Това са нашите правомощия съгласно Изборния кодекс. 

Но,  ако  отговарят  на  истината  цитатите  в  мотивната  част  на 

решението, според мен е твърде вероятно да имаме законен повод и 

достатъчно  данни  за  извършено  престъпление,  насаждане  на 

етническа вражда и непоносимост между различните етноси.

Затова считам, че този сигнал трябва да бъде препратен по 

компетентност на Върховна касационна прокуратура на Република 

България.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Ивков.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, в тази връзка ви припомням, че на 

вчерашното  заседание  на  Централната  избирателна  комисия  във 

връзка  с  друг  сигнал  по  мое  предложение  беше  взето  решение 

всички  материали,  касаещи  двата  видеоклипа  на  Коалиция 

Обединение  ДОСТ,  както  и  сигнали  на  граждани  във  връзка  с 

водената от тях предизборна агитация в нарушение на правилата на 

Изборния  кодекс,  да  бъдат  обединени  и  с  едно  писмо  да  бъдат 

препратени  на  Върховна  касационна  прокуратура  и  на  главния 

прокурор на Република България.

В  тази  връзка  аз  просто  изчаквах  да  се  произнесем  и  по 

днешния сигнал и евентуално да бъде приложено и това решение на 

Централната избирателна комисия и, когато бъде подготвен текстът 

на  писмото,  същото  да  бъде  изпратено.  Помолила  съм 

администрацията да ми извади всички сигнали в тази връзка, за да ги 

приобщим към едно такова писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Иванова.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  подкрепям 

направеното  предложение  на  колегата  Ивков  и  предлагам  да  се 

гласува,  тъй  като  всеки  отделен  случай  е  сам  за  себе  си  и 

Централната избирателна комисия трябва да не ги слага всички под 

общ знаменател, а за всеки конкретен да гласува поотделно – дали 

има  основание  за  препращане,  дали  има,  както  колегата  Ивков, 

данни за престъпление и т.н.

Затова  мисля,  че  не  е  проблем  сега  да  го  изпратим  на 

Върховна касационна прокуратура.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Подкрепям  изцяло   господин 

Баханов,  като се  възползвам от  подадените  реплики на  колеги  да 

предложа  в  писмото  да  има  едно  изречение,  което  да  касае 

предприемане  на  мерки  по  Закона  за  политическите  партии, 

подписано от ЦИК, разбира се, независимо от това кой какво мисли 

в държавата по други поводи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, имаме ли други изказвания? Не виждам.

Колеги,  подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение, ведно с корекциите, направени в зала.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 

Иванова,  Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

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

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против –   няма.

Решението се приема. 

Решението има № 4570-НС.

Колеги, с риск отново да вземем същото протоколно решение, 

все пак аз ще подложа отделно на гласуване и този сигнал заедно с 

цялата  преписка  към  него  да  бъде  приложен към  писмото,  което 

изпращаме  до  Върховна  касационна  прокуратура  и  до  главния 

прокурор.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 

Иванова,  Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  
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Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против –   1  (Румен Цачев).

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  още  една  жалба  да 

разгледаме и след това да дам почивка.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  с  НС-20-85  от 

20.03.2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпил сигнал 

от Съвета за електронни медии, подписан от неговия председател, в 

който се твърди и ни сигнализират, че е проведен мониторинг върху 

дейността на доставчика на медийни услуги Нова броудкастинг груп 

АД.  В  предизборната  кампания  за  Народно  събрание  2017  г.се 

установи,  че  на  20.03.2017  г.  по  време  на  интервю  с  Веселин 

Марешки от 8:14:35 ч.  до 8:15:08 ч. по програма „Нова телевизия“ 

се  разпространява  информация  за  изследване  на  социологическа 

Агенция „Галъп интернешънъл“, без да се споменава източникът на 

финансиране.

Изпратен  ни е  един брой електронен  носител със  запис  на 

част от сутрешната програма на Нова телевизия с цел преценка по 

компетентност  за  съответствие  на  излъченото  с  изборното 

законодателство.

Уважаеми колеги,  това  е  качено.  То  е  много  кратко,  както 

видяхте – около 1 – 2 минути. Ако искате, можете да си го отворите 

и да го гледате. Изслушах и аудиото към видеоматериала, да не би 

там да е посочен възложителят на проучването или източниците на 

финансиране. Няма такова отбелязване.

На фона на интервю с  господин Веселин Марешки – можете 

да погледнете на видеото – се представя проучване – най-отдолу е 

написано  с  дребни  букви  –  че  е  от  Галъп  интернешънъл  и  се 

предоставят  проучвания  за  електорални  нагласи  за  повечето  от 

партиите,  които  участват  в  предстоящите  избори  за  народни 
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представители на 26 март 2017 г. Нито е отбелязано кой е поръчал 

това  изследване  на  Галъп  интернешънъл,  нито  кога  е  проведено, 

нито източниците на финансиране.

Просто в контекста на разговора, като водещите на сутрешния 

блок на Нова телевизия го питат какво очаква, върви и проучването 

на  Галъп  интернешънъл  на  екрана,  за  което  те  твърдят,  че  било 

направено  между  10-15  март.  Той  казва:  да,  но  вече  има  нови 

нагласи  и  т.н.,  но  никъде  не  е  отбелязано  кой  го  е  поръчал  и 

източникът на финансиране, каквото е изискването на чл. 205, ал. 1 и 

ал. 2 от Изборния кодекс 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Господин 

Баханов,  взимам  повод  от  поемането  на  въздух,  за  да  предам 

воденето на заседанието на  госпожа Мусорлиева.

Моля, продължете,  господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, предлагам да вземем решение, с 

което да установи нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния 

кодекс, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо 

проучване на Галъп интернешънъл по повод изборите, излъчено по 

програма на Нова телевизия.

Не  знам  дали  да  се  описва  точно  предаването.  Показано  е 

времето,  в  което  е  излъчено  това  нещо,  като  информацията  за 

проучването не съдържа съобщение за възложителя и източника на 

финансирането  му,  каквото  е  изискването  на  чл.  205,  ал.  1,  във 

връзка  с  чл.  205,  ал.  2  на  Изборния  кодекс  и  оправомощаваме 

председателя на ЦИК да състави акт за установяване на нарушение 

на доставчика на медийни услуги Нова браудкастинг груп.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,, има ли 

мнения, становища?

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз принципно,  като гледахме формално 

текста от закона, ние водехме този дебат – мисля, че в петък или в 
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събота  –  спорен  е  въпросът  дали  е  налице  формално  нарушение. 

Обаче ние взехме решение по четири – пет сходни случая да останат 

за сведение. Трябва да уеднаквим практика, независимо правилна ли 

е или не е и коя от двете ни практики е правилна, защото не става 

въпрос  за  първоначално  огласяване.  Става  въпрос  за  интервюта, 

където се вмъкват аз днес гледах и по другата национална телевизия, 

то други телевизии, където се споменава, но никой не си прави труда 

да казва: това е поръчано от еди-кого си, финансирано от еди-кого 

си.

При това положение аз няма да подкрепя проекта, не защото 

формално  не  отговаря  на  изискванията  на  Изборния  кодекс,  но 

просто такава практика наложихме и така тълкуваме на този етап 

такъв тип оповестявания.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Първо  има  думата 

господин Баханов, след това –  господин Пенев.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако това беше под формата на реплика, 

може и като реплика или като дуплика, но мисля, че този спор го 

водихме  още  при  предходни  избори  и  мисля,  че  се  обединихме 

около  идеята,  че  по  този  начин  всяка  една  от  телевизиите  или 

доставчик на медийни услуги може да заобикаля закона, след като 

не посочва тези данни.

В контекста на даден разговор огласява някакво проучване, 

което е станало преди една седмица или еди-как си и по този начин 

никой  няма  да  си  прави  труда  да  изпълнява  разпоредбите  на 

Изборния  кодекс.  Мисля,  че  на  предходни  избори се  обединихме 

точно около това,  че всеки трябва да спазва закона,  независимо в 

какъв контекст е представено социологическото проучване.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин 

Баханов.

Заповядайте, господин Панев. Имате думата.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Не е вярно, че сме оставяли за сведение 

сигнали,  при  които  е  установено  огласяване  в  отклонение  на 

разпоредбите  на  чл.  205,  ал.  1.  Имаше  множество  сигнали  на 

ГИСДИ, които постъпиха в един от първите дни след започване на 

предизборната кампания и които не бяха подплатени с достатъчно 

доказателства, а проверките, които бяха направени от докладчиците, 

не можаха да открият публикациите и те бяха сигнали за огласяване 

в интернет-медии, а не по телевизии.

Единственият сигнал на  ГИСДИ, който касаеше  -  поне от 

тези,  които бяха на мой доклад – при извършената от мен тогава 

проверка в предаването се установи, че са огласени необходимите 

данни, какъвто не е процесният случай.

Така че нямаме практика, която да приема, че понеже било 

повторно   огласяване,  а  не  първоначално,  затова  не  е  налице 

нарушение. И никога не сме имали такава практика и от началото на 

тези избори поне няколко решения имаме, с които сме установявали 

нарушение на чл. 205.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  думата   господин 

Баханов.  След  това  –  реплика  на   госпожа  Матева,  след  всички 

реплики  думата  ще  има   господин  Ивков,  щом  така  ми  казвате. 

Съжалявам,  господин Ивков.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, извинявам се, но само искам да 

допълня репликата си към колегата Ивков, че в чл. 205, ал. 1 – да не 

чета целия – пише: „всяко огласяване на резултати от допитване до 

общественото мнение или на социологически проучвания по повод 

на изборите“.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Да,  не  уточнява  нищо 

повече.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Точно така.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Госпожо  Матева, 

заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  също в  подкрепа  на  докладчика  и 

като  реплика  на  колегата  Ивков  ще  кажа,  че  в  една  от  другите 

телевизии за същото изследване аз чух, че огласяват и в началото – 

преди огласяване на резултата – и накрая от кого е поръчано, как е 

платено.

Така че не смятам, че трябва да се прави аналогии с другите 

телевизии.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Ивков, да отговорите на всички реплики.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз  много  благодаря  за  урока,  който ми 

изнесоха Баханов и Пенев, включително бях обвинен, че лъжа едва 

ли не, че е такава практиката ни. 

Колеги,  вие  и  двамата  не  бяхте  на  заседанието  в  събота, 

когато взехме четири или пет – тук вече може и да не съм точен – но 

не  по-малко  от  четири  сигнала  на  ГИСДИ,  които  оставихме  за 

сведение точно поради тази причина. А незнанието на даден факт не 

е Ваша вина, нормално е да се отсъства, но нека да си мерим думите, 

когато не сме сигурни в нещо.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председателстваща!  Не знам – поне тук са  20 човека  –  аз  знам с 

какво аз или колегата Пенев – но той може да си отговори, да не 

адвокатствам на него – не съм обвинил никого, че лъжа, нито пък 

съм давал уроци на някого. Ако някой се чувства, че следва да му се 

дават уроци или се чувства като ученик, си е негов проблем.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, има ли 

реални  предложения  по  проекта  освен  това,  което  предложи 

госпожа Матева и се прие от докладчика? Не.
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Режим на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  проектът  на  решение  беше  гласуван  на  база  на  личното 

убеждение на колегите от ЦИК. 

Моля да отчетем резултата

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 12 (Александър Андреев, 

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивилина 

Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,  

Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  

Солакова);  против –   4  (Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Мария  

Бойкинова, Румен Цачев).

Решение осе приема. 

Решението има № 4571-НС.

Заповядайте,  господин Ивков,  за  обяснение  на  отрицателен 

вот.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, накратко! Винаги ми става много 

неприятно, когато за сходни казуси и абсолютно еднакви хипотези 

веднъж взимаме едно решение, което е нещо като принцип, който 

ще спазваме, а само след два дни го изменяме поради това какъв е 

кворумът и кои са присъствалите членове. Нямам какво повече да 

кажа.

Подкрепям си изказванията, които направих за протокола. По 

абсолютно идентични  случаи  ние  решихме,  че  когато  не  е  първо 

огласяване и когато в първото са огласени съответните информации 

по  чл.  205,  няма  да  налагаме  наказания.  Така  поставяме  в 

неравнопоставена позиция различните медийни доставчици. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Ивков.

За  обяснение  на  отрицателен  вот,  заповядайте,   госпожо 

Бойкинова.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  гласувах  против.  Моля  да 

погледнете протокола от нашите разисквания от дата 19 март, стр. 

71,  72,  73 и 74 – точно това сме приели, че един път оповестено 

публично,  това  означава,  че  всеки  друг  може  да  го  копира  на 

собствената  страница,  да  ползва  данните.  Важното  е,  че  първото 

огласяване  съдържа  необходимата  информация.  В  този  смисъл 

гласувахме отговор до ГИСДИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, сега ще дам почивка, но преди да дам почивка моля да се 

запознаем и с този протокол. Спомням си, че там ставаше дума и за 

това,  което  госпожа Бойкинова каза,  и за  коментари,  анализи по 

вече публикувани проучвания. Нека да се запознаем с този протокол 

и, ако сме допуснали някъде грешка, колеги, имаме възможност да 

си я поправим.

 Госпожа Сидерова иска думата по организационен въпрос, 

след което ще дам почивката.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, трябва да изпратим писмо до 

районните избирателни комисии незабавно да ни изпратят приетите 

оперативни планове,  защото ги няма качени на техните страници. 

Открити са два оперативни плана, даже не и на комисията, срещу 

която  вчера  разглеждахме  сигнал,  че  не  съответства  на  нашия 

оперативен план.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване това предложение, тъй като изисква 

предприемане на бързи мерки.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  

Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
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Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова);  против –   няма.

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, с това давам почивка до 13,30 ч.

(след почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.

Заповядайте,  господин Христов, с предложение за нова точка 

в дневния ни ред.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  предлагам да включим към 

дневния  ред  и  нова  точка:  „Искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

нова  точка  –  т.  4б  –   господин  Христов,  като  вписвам  Вас  и 

господин Райков като докладчици.

Колеги, подлагам на гласуване допълнението на дневния ни 

ред.

Режим на гласуване.

Гласували  12  членове на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов, 

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова);  против –   няма.
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Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  преди  почивката  спряхме  на  точка 

четвърта от дневния ред:

4. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Колеги,  следващият  докладчик  в  зала  по  тази  точка  е 

господин Ивков.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-

22-208 от 21.03.2017 г.  ,  което дойде днес по електронната поща. 

Предлагам го за сведение. Качено е във вътрешната мрежа в папка с 

моите  инициали.  То  е  от  Боян  Юруков:  „При  зареждане  на 

бензиностанция  „Петролиум“  на  касовите  бележки  е  отпечатано 

логото  на  ПП  ВОЛЯ,  която  участва  в  изборите.  Това  и  други 

послания  в  бензиностанцията  насочват  клиентите  към определена 

партия  и  ги  призовават  да  гласуват  за  нея.  Няма  никое  от 

задължителните атрибути, определени в ИК, включително надписът, 

че „продаването и купуването на гласове е незаконно“.

Защо го  докладвам така  за  сведение  и  без  проект?  Защото 

онзи ден,  ако не  се лъжа,  съвсем скоро ние по абсолютно същия 

материал  –  той  не  е  нов  за  Централната  избирателна  комисия  – 

мисля, че докладваше  господин Цветозар Томов, ние разгледахме 

такива  многобройни  сигнали  както  за  аптеките,  така  и  за 

бензиностанциите  и  беше  направено  предложение  в  зала  да  се 

препратят  на  Национална  агенция  за  приходите.  Доколкото  си 

спомням,  това  предложение  не  събра  необходимото  мнозинство. 

Изпратихме  само  на  Агенцията  по  лекарствата  за  другите 

нарушения.

Тоест, не считам, че е нужно да пререшаваме подобен въпрос 

или пък, ако ще го решим, аз не мога да правя друго предложение, 

след като веднъж е разгледано и е решено, макар аз да не съм съвсем 

сигурен, че трябваше да остане за сведение.
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Качено  е  във  вътрешната  мрежа.  Виждате:  на  гърба  пише 

„ВОЛЯ – проект на Веселин Марешки“. Твърдят, че това е на гърба 

на бележката. Но са същите, които разглеждахме онзи ден и които 

видяхме. Не се различава от това,  което видяхме онзи ден и вече 

прегледахме такъв случай, само друг беше подателят на сигнала.

Затова го докладвам за сведение. 

Има резолюция за вътрешна мрежа и мисля, че го има.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Ивков.

Тъй като в изказването си  господин Ивков каза, че не намира 

преписката, преписката, колеги, се намира във вътрешната мрежа в 

папка с инициалите на  господин Ивков от днешно заседание, в PDF 

формат с вх. № НС-22.208.

Уважаеми  колеги,  чухте  предложението  на  докладчика  да 

остане за сведение. Има ли други предложения? Не виждам. Остава 

за сведение.

Уважаеми  господин Ивков, имате ли други доклади за днес?

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Не,  нямам.  Но  бих  искал  да  ви 

информирам,  без  да  имам проект за  решение.  А защо нямам? От 

вчера след обяд е дошла жалба от  госпожа Магдалена Ташева срещу 

Решение № 157-НС от 17.03.2017 на РИК-17. Аз затова се заблудих, 

че предишният сигнал не е качен, защото в жълтата папка в днешна 

мрежа е качена жалбата ведно с представените доказателства.

Наложи се обаче днес, преди да ми дойде редът, нямаше как 

да изпиша решение и изобщо да се мотивирам какво решение да ви 

предложа, защото не разполагах със самия материал така,  както е 

подаден в РИК, за да вземем решението. Ето сега, преди мъничко 

пристигна,  преди  да  влезем  в  следобедната  част  на  заседанието. 

Виждате  го.  Прилагат  допълнителни  документи,  защото  аз  по 

телефона  указах  на  председателя  да  дадат  всички  документи  по 

преписката  и  най-вече  самия  сигнал,  който  са  получили  и  на 
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основата на който са взели обжалваното решение заедно със самия 

снимков материал.

Дошъл е снимковият материал. При това положение аз вече 

бих  могъл  да  подготвя  проект,  тъй  като  днес  дойде  в  оригинал 

самата жалба също. В срок за утре ще подготвя проект на решение.

Докладвам  ви  го,  защото  вчера  е  постъпила  жалбата  не  в 

оригинал, за да има доклад в срок по закон.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Ивков. Колеги, моля да се запознаете с преписката, която 

още бъде докладвана утре с проект на решение.

Следващ докладчик в зала по тази точка е  госпожа Матева.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпила  в 

Централната  избирателна  комисия  с  НС-05-121  от  20.03.2017  г. 

жалба срещу наше Решение № 4535-НС от 17.03.2017 г. Жалбата е 

подадена  от   господин  Йордан  Татарски,  областен  управител  на 

област Кюстендил. Тя е до Върховния административен съд, така че 

ще бъде окомплектована и изпратена във ВАС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля, 

продължете с втория си сигнал,  госпожо Матева, а след това ще дам 

думата на  госпожа Ганчева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги,  току-що  ми  беше 

донесен  преди  заседанието  още  един  документ,  който  е  кръстен 

заявление-жалба.  Качен е  във вътрешната мрежа в папка с  моите 

инициали. Входящият номер е № ПВР-22-6 от 21.03.2017 г. Тъй като 

е ръкописен текст, аз предлагам, ако желаете, всеки да се запознае с 

него.  Аз  го  изчетох.  Касае  проведените  избори  за  президент  и 

вицепрезидент  през  2016  г.  –  първи  и  втори  тур  –  и  се  правят 

оплаквания  от   госпожа  Мария  Василева  Гергинова  срещу  устно 

решение на Партия АТАКА – гр. Перник. 
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Аз лично не намирам никакви данни за това да бъде сезиран с 

каквото и да било искане Централната избирателна комисия и да се 

произнесе по този случай. 

Така че ви го предлагам за сведение. Ако някой се запознае и 

има други предложения, да ги направи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Матева.  Колеги, време за запознаване и, ако имате други 

предложения, очаквам да ги чуя.

Уважаеми колеги, има ли други предложения? Не виждам.

Колеги, остава за сведение.

Следващ  докладчик  в  зала  по  тази  точка  е   госпожа 

Бойкинова. Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви, че за утре има 

още две насрочени дела и това са дела с № 3270 по жалба на БТВ 

медия  груп  срещу  наше  Решение  №  4503,  с  което  установихме 

нарушение  по  чл.  183,  ал.  4  от  Изборния  кодекс  в  предаването 

„Мармалад“, излъчено по БТВ. Делото е за 10,30 ч. в Зала № 2.

Другото  дело  е  №  3272  и  е  по  жалба  на  Атанас  Костов 

Делибалтов  срещу  наше  Решение  №  4519,  което  е  всъщност 

отхвърлително. Така че по него няма да се осъществява процесуално 

представителство,  а  по това  дело ще вземе  становище и колегата 

Нейкова – за недопустимост на жалбата,  тъй като с това решение 

сме установили само нарушение, не сме постановили спиране.

Също  така  ви  докладвам,  че  е  насрочено  делото  по  наша 

жалба  и  по  жалбата  на  Инициативния  комитет,  представляван  от 

Слави Трифонов.  Делото е  на петчленния състав и е  № 3211 и е 

насрочено за 06.04.2017 г.

Също  така  ви  докладвам  и  сигнал,  който  е  качен  във 

вътрешната  мрежа  в  папка  с  инициалите  на  колегата  Цветозар 

Томов, мисля,  от дата 19.03.2017 г. и то сигнал до ЦИК и медиите 

относно БСП, АБВ и БАН. Запознайте се със сигнала. Той касае по-
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скоро  учени  от  БАН  на  ръководни  длъжности  дали  извършват 

пропагандна  дейност,  с  какви  титли  са.  Изобщо  има  твърдения, 

които не са за нарушения на Изборния кодекс и докладвам сигнала 

за сведение.

Колеги, също ви докладвам писмо от областния управител на 

област Добрич с НС-05-120 от 20.03.2017 г. Качен е във вътрешната 

мрежа. Главният секретар на областната администрация Добрич ни 

пита  във  връзка  с  наше  Решение  №  4546  относно  премахване  и 

изземване от областните управители на агитационни материали от 

аптеки  с  търговска  марка  „Марешки“.  Уведомява  ни,  че  са 

направили справка с  общините на  територията  на  област  Добрич, 

при която са установили,  че  в някои общини освен аптеки има и 

дрогерии със същата търговска марка. 

В тази връзка молят нашите указания да включат ли в обхвата 

на проверките и дрогериите.

Нашето  Решение  №  4546  е  отхвърлително  решение  по 

смисъла на чл.  53,  ал.  4.  Но тъй като ние в изписването им –  аз 

специално не го правя така, но виждам, че е практика – в кавички се 

пише  предлагания  проект  за  решение,  в  който  обаче  има  и 

диспозитив:  „РЕШИ: установява нарушение. Буквално,  четейки го 

лица,  които  не  са  юристи,  явно  им  се  набива  този  диспозитив: 

РЕШИ, Установява, постановява, премахва. Не считат явно накрая, 

че постановява решение за отхвърляне. А може би трябва да пишем 

„и на сигнала“, та поне, който прочете и втория диспозитив, да му 

стане ясно.

Аз мисля, че се разбрахме. Примерно аз не го пиша. Пиша, че 

се  предлага  на  Централната  избирателна  комисия  да  установи 

нарушение, но без самия диспозитив. Това е въвело в заблуждение 

Добрич и на мен ми звъняха и от Стара Загора. И по повод и други 

решения виждам, че ни ги разбират нашите решения. Съдът също в 

съдебната си практика на два пъти ни каза, че излиза, че имаме два 



55

диспозитива. Целта на първия проект за решение е да напишем, че се 

предлага на ЦИК да установи нарушение, но не е смисълът: реши, 

установява нарушение.

Аз ще се свържа с област Добрич, за да им обясня.

Колеги, предлагам да изпратим писмо по електронната поща 

на областна администрация -  Добрич,  с което да ги уведомим, че 

всъщност   ние  не  сме  взели  решение,  не  сме  констатирали 

нарушение, не сме постигнали необходимото мнозинство от 2/3 и е 

налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изречение 

второ от Изборния кодекс и в този смисъл не следва да предприемат 

никакви действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване такъв отговор.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова);  против –   няма.

Предложението се приема. 

Колеги,  моля,  запознайте  се  с  изготвения  от   госпожа 

Бойкинова доклад – писмо до ГИСДИ, и след това ще върнем към 

тази точка. Тоест,  госпожо Бойкинова, Вие оставате да фигурирате в 

тази точка.

Колеги,  аз  ще  помоля  да  преминем  към  точка  пета от 

дневния ред:

5. Доклади по писма.

Докладчик   госпожа  Солакова  като  начало  ще  направи 

доклади, свързани и с други институции, а след това ще продължим 

още с тези доклади.

Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  напомням  едно 

писмо, което получихме по електронната поща от кмета на район 

„Студентски“ с НС-07-17 от 17.03.2017 г. Писмото на кмета на район 

„Студентски“,  адресирано до служебния министър-председател,  до 

заместник министър-председателя по вътрешен ред и сигурност, до 

областния управител на област София, до председателя на ЦИК и до 

председателя  на  Районната  избирателна  комисия  с  искане  за 

предоставяне  на  40  000  бюлетини  за  район  „Студентски“  с 

посочване,  че  по  настоящ  адрес  в  студентските  общежития  са 

настанени около      35 000 студенти.

Ние изпратихме писмо на същата дата с наш изх. № НС-15-

230 от 17.03.2017 г. до РИК – 23. Само правя едно уточнение. Те не 

са с настоящ адрес, а са настанени в студентски общежития, без да 

сме изследвали дали са изпълнили задължението си, разбира се, да 

се  регистрират  по  настоящ  адрес  и  не  това  има  значение. 

Ирелевантен е този факт.

От  РИК-23,  получихме  писмо  с  дата  20.03.2017  г.,  и  то  е 

публикувано във вътрешната мрежа, с вх. № НС-15-249. Районната 

избирателна  комисия  дословно  пише:  „В  условията  на  вече 

определен  от  ЦИК  и  одобрен  от  РИК-23,  тираж на  бюлетини  за 

23.Изборен  район  при  хипотеза,  в  която  ЦИК  определи 

допълнителен  тираж  въз  основа  на  представените  от  район 

„Студентски“ обстоятелства, РИК-23, не възразява да го одобри.“

Писмото на кмета на район „Студентски“ носеше данни, че 

той по-рано се е обърнал към РИК-23, на 7 март 2017 г. с искане за 

предоставяне  на  40  000  бюлетини  и  с  това  обстоятелство  за 

настанени 35 000 студенти. Ние затова само на РИК-23, изпратихме 

писмо с копие от писмото на район „Студентски“ за изразяване на 

становище.

Уважаеми  колеги,  по  данни,  с  които  разполагаме  по 

предварителните избирателни списъци – сега се сещам, че може би 
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трябва  да  поискаме  информация  от   господин  Гетов  –  и  от 

окончателните  избирателни  списъци  за  броя  на  избирателите  на 

територията на 23.Изборен район имаме 26 079 избиратели. Горе-

долу  с  10-те  процента  стават  30  000.  Те  искат  40  000  бюлетини. 

Тоест, с 10 000 отгоре. За изборите за президент и вицепрезидент, 

знаете,  че  ние  имахме  предложение  от  Районната  избирателна 

комисия  –  23,  и  направихме  допълнителен  тираж  от  5  000  броя 

бюлетини. Тези бюлетини не се наложи да бъдат предоставени на 

секционните избирателни комисии, за да се гласува с тях в изборите.

Считам, че на този етап само въз основа на писмото на кмета 

на  район  „Студентски“  нямаме  основание  да  възложим 

допълнително  отпечатване  на  бюлетини  за  23.Изборен  район  и 

предлагам  да  изпратим  едно  писмо  до  Районната  избирателна 

комисия  -23.Изборен  район,  до  областния  управител  на  област 

София,  до  главния  секретар  на  Министерския  съвет,  до  кмета  на 

Столична  община,  до  кмета  на  район  „Студентски“  точно  с  това 

становище,  че  Централната  избирателна  комисия  не  намира 

основание  да  възложи  допълнителен  брой  за  отпечатване  на 

бюлетини за 23.Изборен район.

Считам, че в рамките на 23.Изборен район от възложения за 

отпечатване  резерв  могат  да  бъдат  осигурени  достатъчен  брой 

бюлетини за гласуване, включително и на студентите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

изчакваме публикуването на писмото. Публикувано е.

Уважаеми колеги, заповядайте за мнения и становища.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  предлагам  да 

бъде  допълнено писмото, първо, като адресат с вицепремиера, след 

това  да  ни  бъде  дадена  информация  за  бюлетините  в  район 

„Студентски“  и  да  се  създаде  организация  за  обезпечаване  с 

бюлетини на района.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложеното  писмо  с 

допълненията, направени в зала.

Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Катя  Иванова, Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман, Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова);  против – 3 (Георги Баханов, Емануил  

Христов, Йорданка Ганчева). 

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, връщаме към предходни точки. И, колеги, 

като  ще  връщаме  към  предходни  точки,  нека  направим  двата 

доклада по точка първа,  един по точка трета и след това – точка 

четвърта.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:

1. Проекти  на  решения  относно  регистрация  на 

наблюдатели.

Първи  докладчик  е   господин  Мартин  Райков,  след  него  – 

госпожа Росица Матева.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите  инициали  има  проект  на  решение  №  4552  от  днешно 

заседание относно регистрация на наблюдатели от Сдружение „Зона 

за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия“.

Постъпило е заявлениe с вх.  № 2 (2-5) от 20.03.2017 г.  Към 

заявлението са приложени: пълномощно от Константина Стефанова 

Кипрова в полза на 76 (седемдесет и шест) лица – упълномощени 

представители на сдружението. 
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След извършената проверка от „Информационно обслужване“ 

се  установи,  че  76  (седемдесет  и  шест)  лица  към  датата  на 

регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс  и ви 

предлагам  да  регистрираме  като  наблюдатели  в  страната  76 

(седемдесет  и  шест)  упълномощени  представители  на  сдружение 

„ЗОНА  ЗА  ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ  ПРОСПЕРИТЕТ  – 

НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“.

Можете да видите списъка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Райков.

Колеги, има ли въпроси, становища? Не виждам.

Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова); 

против –   няма.

Решението се приема. 

Решението има № 4572-НС.

Следващ докладчик е  госпожа Матева. Заповядайте, госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа  в  папка  с  моите  инициали  проектът  е  №  4555.  Той  е  за 

заличаване регистрация на наблюдатели.

Постъпило  е  заявление  от  регистрирана  вече  за  участие  в 

изборите  българска  неправителствена  организация,  а  именно 

„Сдружение  на  роверите“,  подадено  от  представляващия 

сдружението,  като  със  заявлението  са  подадени  и  две  заявления, 

подписани в оригинал, подадени от две лица, които са регистрирани 
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като  наблюдатели  в  изборите  за  страната  –  Костадинка  Троянова 

Касабова  и  Костадинка  Николова  Рангелова.  Прави  се  искане  да 

бъде  заличена  тяхната  регистрация  като  наблюдатели  от  това 

сдружение.

Приложени  са  необходимите  документи,  както  ви  казах,  и 

предлагам на основание посочените правни основания в проекта за 

решение  Централната  избирателна  комисия  да  вземе  решение,  с 

което да заличи регистрацията на Костадинка Николова Рангелова с 

посоченото  ЕГН  и  Костадинка  Троянова  Касабова  с  посоченото 

ЕГН, регистрирани като наблюдатели от Сдружение „Сдружение на 

роверите“ с Решение № 4513 от 15.03.2017 г. и анулира издадените 

им удостоверения,  като настъпилите промени да бъдат отразени в 

публичния регистър. Удостоверенията в оригинал са приложени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Матева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  ни 

проект на решение.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова);  против –   няма.

Решението се приема. 

Решението има № 4573-НС.

Колеги, продължаваме със следваща точка -  точка трета - от 

дневния ред:

3. Доклади по медийни пакети.

Заповядайте, господин Арнаудов.
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БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  ще  ви  докладвам  отново 

договор  с  НС-24-219  от  10.03.2017  г.   След  направена  справка  е 

установено,  че  заявката  е  постъпила  в  Централната  избирателна 

комисия на 17 март 2017 г. с НС-24-195. Докладвана е, одобрили сме 

я и е изпратен отговор, доколкото разбирам, на следващия ден и е 

изпратен отговор с изх. № НС-24-209 от 18.03.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 

можем ли да  преминем към откриване  на  разискванията,  тяхното 

закриване  и  след  това  -  гласуване?   Откривам разискванията.  Не 

виждам  желаещи  да  участват  в  разискванията.  Закривам 

разискванията. 

Подлагам на одобрение така представения ни договор.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  

Катя  Иванова, Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);   против  – 3 

(Владимир Пенев, Георги Баханов, Метин Сюлейман). 

Предложението се приема.

Колеги, приключихме и с тази точка от дневния ред.

Връщаме се на точка четвърта от дневния ред:

4. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Първи  докладчик  е   госпожа  Катя  Иванова.  Заповядайте, 

госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали е качено писмото до главния прокурор. Аз ще ви 

помоля да се запознаете със съдържанието и приложенията и вече да 

гласуваме за препращане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: По писмото имам опасения, че няма да го 

подкрепя, въпреки че преди малко самият аз предложих това нещо 

по една конкретна преписка – да отиде сигнал, защото считам, че в 

нея вероятно се съдържат данни за извършени престъпления. Но да 

кажем под един знаменател,  че за  една партия ще пратим всички 

сигнали до главния прокурор,  без да  обясним защо,  ми се струва 

някак си леко нелепо. Ние казваме, че са извършени нарушения там. 

Но защо ги пращаме? Защото имаме съмнения, имаме законен повод 

и  достатъчно  данни,  че  има  престъпни  състави  ли,  във  всичките 

сигнали ли е така? Защо ги пращаме на прокуратурата?

Според  мен  трябва  да  мотивираме  това  нещо.  Иначе 

изглежда, че за една партия, какъвто и сигнал, видиш ли, да дойде, 

да  го  изпращаме  на  главния  прокурор,  пък  за  другите  да  не 

изпращаме. Аз още говоря, а гора от ръце се виждат, все едно сме в 

3в клас.

Кажете  си  мнението.  Няма  да  подкрепя  такова  писмо, 

независимо  и  да  е  взето  протоколно  решение.  Считам,  че  всеки 

случай е сам за себе си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Ивков.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема   госпожо  председател, 

уважаема  госпожо вносител на писмото, абсолютно не считам, че 

трябва да се гласува това писмо, тъй като вчера в отсъствието на 

господин  Ивков  е  взето  единодушно  решение  на  Централната 

избирателна  комисия   за  изпращане  на  всичко  това  го  Главна 

прокуратура.

Считам само, че колегата от колегиалност е дала текста, ако 

има  допълнения.  Не  мисля,  че  трябва  да  се  гласува  текстът  на 

писмото.



63

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Мусорлиева.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Бих искала да обърна внимание, че това 

писмо  е  в  изпълнение  на  вчерашното  единодушно  решение  на 

Централната  избирателна  комисия  и,  ако  обръщате  внимание,  в 

първия абзац то се препраща на главния прокурор и на Върховна 

касационна  прокуратура  с  оглед  евентуално  предприемане  на 

действия,  които  са  от  тяхната  компетентност  по  Закона  за 

политическите  партии.  Такова  беше  решението  на  Централната 

избирателна комисия от вчера.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  аз  също  считам,  че  това  писмо  е  внесено,  за  да  бъде 

прегледано дали отговаря на вчерашното ни протоколно решение и 

аз нямам намерение да го подлагам на гласуване.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Само за пояснение ще кажа, че нито 

един от тези сигнали не е просто някакъв сигнал, а той е за сериозни 

нарушения  на  изборното  законодателство  и  такива,  които  дават 

основания да се счита, че се насажда омраза и нетърпимост. И това е 

основанието,  заради  което  се  изпращат  тези  сигнали  на  Главна 

прокуратура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Пенев.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не мога да си спомня всички сигнали. 

Ако е така и са подбрани само такива сигнали, добре.

Що  се  отнася  до  репликите  –  просташки  –  на  заместник-

председателя Мусорлиева, искам да й кажа, че аз съм отсъствал 2 

часа,  а  пък  тя  отсъства  по  два  месеца  в  активен  период  –  за  да 

приключим с тези дребнави заяждания по между си.
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Ако  това  е  така  и  ако  тези  сигнали  са  така  подбрани 

наистина,  аз  сега  не  мога  да  се  запозная,  аз  ще  се  доверя  на 

решението на комисията от вчера и ще подкрепя писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, мисля, че сме изчерпали т. 1, т. 2, т. 3 и сега сме на т. 4. 
Следващ докладчик в залата – господин Цачев. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви сигнал от СЕМ с вх. 

№ НС-20-84 от 20 март 2017 г. Има го във вътрешната мрежа. Към 
сигнала  има  прикачен  и  видеоклип.  Тава  дума  за  следното.  В 
сигнала  се  посочва,  че  на  17  март  по  време  на  предаването 
„Гласовете  на  България“ е  излъчен материал,  огласяващ данни от 
рейтингово  изследване  на  агенциите  „Афис“  и  „Галъп 
Интернешънъл“, без да са огласени необходимите паспортни данни 
по чл. 205, ал. 2 от Изборния кодекс. 

Изпратен ни е, за да се произнесем по този сигнал. 
Аз  изгледах  видеозаписа,  който  е  излъчен,  и  установих, 

колеги,  че  в  първата  част  от  предаването  „Афис“  огласява 
изследване, като в началото на сигнала се съобщава, че изследването 
е от агенция „Афис“ и за какво става дума.  И в края на видеозаписа 
има  всички необходими реквизити,  които  са  по  чл.  205,  ал.  1  от 
Изборния кодекс. Като това не само се вижда във видеозаписа, а се 
съобщава и от водещия предаването.  По същия начин след това в 
данните, които се оповестяват, на „Галъп Интернешънъл“ в началото 
се съобщава коя е агенцията и какви данни ще бъдат съобщени. И в 
края на видеозаписа се съобщават и има видеоизлъчване на всички 
необходими реквизити, които трябва да съдържа това изследване. 

Предвид  това,  което  се  вижда  на  видеозаписа  и  което  ви 
докладвам  в  момента,  аз  предлагам  да  остане  за  сведение  този 
сигнал по отношение на тези две агенции. Считам, че не е нарушено 
изискването  на  чл.  205.  Необходимите  данни  са  посочени  във 
видеозаписите, които се излъчват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за 
запознаване. 

Колеги, запознахте ли се? 
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Не  виждам  други  предложения,  освен  предложението  на 
докладчика. Остава за сведение. 

Колеги,  следващият  докладчик,  на  който  спряхме  за 
запознаване  на  предложения  ни  проект  на  писмо  –  госпожа 
Бойкинова. 

Колеги, моля да се запознаете. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Всъщност,  колеги,  ние  писмото  го 

гласувахме в събота, но аз все пак държа да го погледнем, защото, 
ако си сменим позицията, съответно следва сигналите да се гледат. 
Въпреки че може да се тълкува, че е писмо само по отношение на 
конкретните  сигнали,  в  които  имаше  статии  за  изследването  на 
„Афис“  и  това  да  не  ни  пречи  по  други  сигнали  да  си  взимаме 
решение  всеки  сигнал  да  си  бъде  индивидуален.  Изготвила  съм 
проекта във връзка с обсъжданията, които направихме в заседанието 
в събота. Както ви казах, можете да прочетете протокола от събота 
от стр. 71 до 74. 

РОСИЦА МАТЕВА: Къде е протоколът? 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Протоколът  е  качен  на  нашата 

страница от събота, 18-и. 
Моят отговор е, че във връзка с подадените сигнали, всичките 

ще бъдат изброени, Централната избирателна комисия ви уведомява 
следното.  Първо,  счита,  че  разпоредбата  на  чл.  205  от  Изборния 
кодекс  задължава  всяко  огласяване  на  резултатите  от 
социологическите проучвания или допитванията до избирателите да 
съдържат  информация  за  възложителя  на  допитването,  до 
организацията,  която  го  е  извършила,  и  до  източниците  на 
финансирането  му,  но  това  задължение  е  само при  първоначално 
огласяване на изследването от социологическата агенция, която го е 
направила. Видно от приложените към сигналите статии… (Реплика 
от Росица Матева)

Аз преди почивката ви казах да се запознаете с протокола. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Прощавайте 

госпожо  Бойкинова,  само  с  цел  прецизност  –  не  сме  гласували 
писмото, няма такова протоколно решение. Има обаче съгласие на 
комисията Вие да го изготвите и да го представите.  Онова,  което 
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ЦИК е решила, е да остави съответния брой сигнали за сведения. 
Затова аз ще помоля днес то да бъде гласувано. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ако е така, госпожо председател, аз 
не възразявам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Прегледах го. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: В крайна сметка за мен е важно да 

гласуваме отговор, с който вие сте се запознали, а не който аз съм 
докладвала, кой разбрал недоразбрал. Така че ви моля да  погледнете 
съдържанието. 

Сигналите на ГИЗДИ. Ще ви кажа единия сигнал. Той е с вх. 
№ НС-18-44, колега Баханов, от 18.03.2017 г. в папката на колегата 
Цанева. 

Колеги ,няма да ви чета отговора. Запознайте се, ако имате 
бележки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 
Бойкинова, вероятно ще се наложи прецизиране, но това, което аз 
виждам от това писмо, е, че Вие сте отразила онова, което ние сме 
дискутирали или поне онова, което лицата, които взеха отношение, 
са изказали на това заседание. 

Уважаеми  колеги,  упълномощавам  госпожа  Мусорлиева  да 
води. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Имате  думата,  госпожо 
Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз ще предложа да отложим още малко 
разглеждането, за да се запознаем и с писмото, и с протокола, и със 
сигналите. Защото е доста обемна информацията. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  ако 
няма  предложения  към  писмото,  ви  моля  да  обявявам  режим  на 
гласуване. Има ли предложения? 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Мусорлиева, помолих за време 
за запознаване. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  По  молба  на  колега  го 
отлагаме за мъничко в днешния ден. 

Заповядайте. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. № 

НС-23-81  от  Любима  Тодорова  Бургазлиева,  председател  на 
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Управителния  съвет.  Обжалва  наше  Решение  №  4546,  което  е 
отхвърлително. 

Ще  бъде  окомплектована  и  изпратена  до  Върховния 
административен съд. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря Ви сърдечно. 
Госпожа Ганчева е на дневен ред. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал, който 

ми беше разпределен преди малко, с вх. № НС-10-88 от 21 март 2017 
г. Този сигнал е от коалиция от партии „Реформаторски блок – Глас 
народен“,  като  е  относно  закриване  на  избирателни  секции  на 
територията  на  Република  Турция,  извън  дипломатическите  и 
консулските представителства на Република България. 

Сигналът е адресиран до  Централната избирателна комисия, 
на  първо  място,  до  Министерството  на  външните  работи,  до 
посланика на Република България в Турция, като се сочи, че с оглед 
на последните политически събития и взимайки повод от медийните 
публикации  на  изказвания  на  държавния  глава  на  Република 
България  и  за  да  се  осигурят  прозрачни,  демократични  и  честни 
избори, се настоява да се преразгледа разкриването на избирателни 
секции  в  Турция,  извън  дипломатическите  и  консулските  ни 
представителства, като според коалиция от партии „Реформаторски 
блок – Глас народен“, закриването на останалите следва да се вземе 
на база на поисканите становища на Министерството на външните 
работи  и  от  посланика  ни  в  Турция,  както  и  по  следните 
съображения. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, може ли 
да дадем възможност на докладчика да докладва важен сигнал. 

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: С Решение № 4400 от 4 
март се сочи, че са определени местата и са образувани избирателни 
секции в чужбина, включително и в Турция, въпреки установения 
значителен риск и усложнената обстановка. 

На второ място, видно от публикации и излъчени предавания, 
президентът  на републиката и Държавната  агенция за национална 
сигурност  разполагат  с  данни,  че  турската  държава  се  намесва  в 
изборите  в  България,  което  противоречи  както  на  принципите, 
заложени  в  Конституцията  на  Република  България,  така  и  на 
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Изборния кодекс. Като в изложението на сигнала са описани и част 
от изказванията с посочени линкове. 

„След  като  установите  описаните  по-горе  обстоятелства  и 
твърдяната в тях висока степен на риск на опорочаване на изборния 
процес,  следва  да  преразгледате  Решение  №  4400,  като  закриете 
всички  открити,  извън  дипломатическите  и  консулските  ни 
представителства избирателни секции в Турция“, като единствено по 
този начин считат, че ЦИК може да даде увереност, че няма да има 
манипулиране на вота, идващ от чужда държава. 

Според тях закриването на останалите секции следва да се 
вземе  на  база  на  поискани  становища  от  Министерството  на 
външните  работи  и  от   посланика  ни  в  Турция,  както  и  по 
изложените съображения. 

Колеги,  поставям на обсъждане как да процедираме с  този 
сигнал, който е адресиран до ЦИК, до Министерството на външните 
работи и до посланика на Република България в Турция. 

Сигналът  е  от  коалиция от  партии „Реформаторски  блок – 
Глас  народен“,  регистрирани  за  участие  в  изборите  за  народни 
представители, съгласно наше решение. Вх. № НС-10-88 от 21 март 
2017 г. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Не разглеждахме ли такъв сигнал? 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Такъв сигнал аз не съм докладвала. 

Докладвах искане за възобновяване на производство на основание 
чл.  99  от  АПК  от  Трайчо  Трайков  и  Радан  Кънев,  от  „Нова 
република“. И тогава взехме решение да оставим като недопустимо, 
изказаха се мнения, че не е приложим чл. 99 от АПК. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 
Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, ние разгледахме подобен сигнал 
преди известно време,  от „Нова република“.  Нюансът е  следният, 
ако трябва нещо да пререшаваме. Там беше адресиран само до ЦИК. 
Спомняте си, че направих предложение да поискаме становище на 
Външно, и то не се възприе. 

Нямам  нищо  против  ЦИК  да  е  последователна  в  тези  си 
решения относно принципи, след като веднъж е взела решение да не 
искаме от Външно,  но тук имаме друг нюанс,  който, според мен, 
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трябва  да  обсъдим.  Това  е  адресирано  както  до  ЦИК,  така  и  до 
Външно.  Ние  да  не  изискваме  становище  на  Външно,  а  да  ги 
помолим, в случай че имат становище по преписка номер еди-коя си, 
адресирана и до тях, да ни запознаят с нея. Малко по-различно е. 
Тоест,  не  ги  караме  да  ни  дават  становище,  не  им  изискваме 
становище, за да взимаме решение, защото вече сме разгледали, но 
ги  молим,  ако  все  пак  те  се  произнесат  по  този  сигнал,  да  ни 
запознаят  със  съдържанието  на тяхното становище.  Ако ще дават 
становище. 

Мисля, че това е разумно и го предлагам, защото, ако те така 
и така дадат становище, не е редно ние да не сме запознати с него, то 
ни касае. Ако пък не дадат, ние не ги караме да дадат насила. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  А  и  само  да  допълня  в 
случая колегата Ивков, че след като веднъж не са дали, сега, след 
като имаме настоятелни сигнали, мен по телефона непрекъснато ме 
питат  „Какво  правим?“  и  че  „Нищо  не  правим“,  да  помолим 
органите,  абсолютно  е  прав,  с  молба  да  ни  запознаят  със 
становището си. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам да се разгледа този 

сигнал  в  присъствието  на  цялата  комисия  и  на  ръководството  и 
тогава вече да гласуваме. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Аз  не  съм  съгласен.  Различни  хора 

присъстваме  в  различно  време  в  заседания.  Всички  членове  на 
Централната избирателна комисия имат абсолютно еднаква важност, 
ние сме колективен орган. Разпределението на функциите е само от 
гледна точка на ръководене и организация. Разбира се, че по никакъв 
начин няма да отрека водещата роля на председател и секретар, но 
не е пречка и в тяхно отсъствие да се взимат решения, като е налице 
необходимия кворум. 

Що се касае  до говорителите,  те са едни членове на ЦИК, 
които изразяват официалните позиции на  Централната избирателна 
комисия и не виждам защо трябва да се отделят от другите членове 
на Централната избирателна комисия. 
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 
Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, никой не поставя 
тежест  върху  функцията  на  говорителите,  но  те  са  заети  със 
заснемане  на  материал  пред  Националната  телевизия,  който  е 
свързан с Централната избирателна комисия. Не ги викам защото са 
говорители  или  имат  някакво  по-голямо  качество.  Знаем  много 
добре,  че  имаме  колеги,  които  са  на  разпит  в  Прокуратурата  по 
жалби  за  използване  на  подписи  на  граждани  по  подписките  за 
регистрация на партии. Председателят на комисията го няма. 

Аз предлагам да се съберем комисията в малко по-късен час и 
да вземем решение. Не виждам защо трябва да се бърза толкова в 
настоящия момент.  Винаги се събираме по важни въпроси цялата 
комисия. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  С  цялото  ми  огромно 
уважение към Вас,  госпожо Сидерова,  няма как да не подложа на 
гласуване предложението на господин Ивков. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Разбира  се.  Аз  си  изразявам 
становището. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 
Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Ако  комисията  се  обединява  около 
предложението на колегата Сидерова, както имам усещането, няма 
нищо лошо да се отложи за един-два часа. Но ние няма да взимаме 
решение. Въпросът беше само да помолим Външно да ни уведоми и 
нас,  ако  взима  становище.  Не  да  даде  становище,  а  ако  има 
становище по тази преписка.  Не виждам специално това от каква 
важност е. Според мен всеки би го подкрепил. 

Не искам да гласуваме, ако само мое е предложението. Нямам 
нищо  против  да  изчакаме  в  рамките  на  днешния  ден  да  се 
произнесем. 

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Съгласна  съм.  Аз  лично 
нямам убеждението, че сте сам. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Тогава да гласуваме. 
ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Подлагам  на  гласуване 

това да бъде ли отложен въпросът или не. 
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Режим на гласуване. 

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  7 (Севинч  Солакова,  

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева  и  Румяна  Сидерова);  против  –  9 (Мария 

Мусорлиева,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова и Румен Цачев). 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз,  колеги,  се  учудвам,  че  се 

напусна.  Аз  гласувах  „против“,  защото  бях  редовно  включена  в 
дневния  ред  и  председателят  знаеше,  че  ще  докладвам  и  знаеше 
какво ще докладвам.  Така се създава усещането, че, видите  ли, аз 
съм изчаквала с доклада си за нещо. Но, госпожо председател, след 
като колегите напускат така масово залата, като докладчик аз ще ви 
помоля да отложим, за да видим, че аз с доклада си нарочно не съм 
чакала някой да е тук, или някой да го няма. Председателят напусна 
поради  служебен  ангажимент  като  ви  каза  кой  е  следващият  по 
доклад. Аз съм си докладвала по ред. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Щом докладчикът помоли, 
ще го отложим. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Подложете го на гласуване, както и 
предишното. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Нямам никакво основание 
за отлагане. Подлагам на гласуване това писмо с две изречения, с 
което молим Министерството на външните работи… 

КАТЯ ИВАНОВА: То нали е изпратено? 
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: То е изпратено на Външно 

министерство  и  просто  ги  молим,  ако  имат  становище  да  ни  го 
дадат, да ни уведомят и нас. Това беше предложението. 

(Обсъждания извън микрофон.)
Добре,  по  молба  на  колега,  влезнал  малко  по-късно,  го 

отлагаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, разбрах, че продължавате с т. 4 от дневния ред. Има нужда 
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от осмисляне на направените предложения в рамките на 15 минути, 
затова, предлагам да преминем към следваща точка: 

4б. Отваряне на запечатани помещения. 
Първи докладчик по тази точка е господин Христов. 
Заповядайте, уважаеми господин Христов. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател. 
Колеги, по електронната поща сме получили писмо от кмета 

на община Главиница във връзка с искане за отваряне на запечатано 
помещение, в което се съхраняват почти всички материали от 2011 г. 
досега. Тъй като нямат помещение ги събират на едно място. 

Молбата  в  искането  е  да  им  разрешим  да  отворят 
помещението, за да могат да извадят и да преместят в общия архив 
на общината материалите от изборите за президент и вицепрезидент 
от 2011 г., за да се освободи място за предстоящите избори в неделя. 
През м. януари те бяха изпратили подобно писмо, но ги спряхме, 
заради това, че вътре се съхраняват материали от референдума. Но 
сега,  тъй като наистина няма къде да ги сложат, предлагам да им 
разрешим  да  отворят  помещението,  да  извадят  тези  материали  с 
указанията,  които  вчера  господин  Цачев,  направи  при  подобно 
решение – да не се пипат останалите чували, с изрични указания за 
това. 

Да не чета решението, че е от две страници и половина, тъй 
като обхваща всички възможни варианти избори. Нещата са едни и 
същи. Казваме какви действия трябва да се извършат. 

Тези от вас, които искат да се запознаят подробно, може да 
изчакаме, но аз ви казах какво съдържа писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВАЙЛО  САВОВ:  Много  Ви  благодаря, 
господин Христов. 

Уважаеми колеги, имате ли коментари към така предложения 
проект на решение? 

Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Колега  Христов,  аз  не  можах  да  се 

запозная обстойно, защото наистина са много, но ако правилно съм 
възприел, че се касае и за предаване на „Държавен архив“ да влезе в 
основанията и другото решение, което е специално за предаването в 
„Държавен  архив“.  Забравих  му  номера,  но  често  го  цитираме  в 
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нашите решения. Защото има и документи за предаване в „Държавен 
архив“. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има го преди „реши“. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Като  правни 

основания. 
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Добре, оттеглям го. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, други въпроси? – Не виждам. 
Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение от колегата Христов. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев и  

Румяна Сидерова); против – няма. 
Уважаеми  колеги,  това  е  Решение  №  4574-НС/ЕП/ПВР/НР 

доколкото има книжа от националния референдум през 2016 г. 
Това ли е от Вас, господин Христов? – Продължете. 
ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Имам  още  едно  писмо  от  община 

Белово,  област  Пазарджик,  във  връзка  с  искане  за  отваряне  на 
помещение, което ме затрудни да разбера какво точно искат и затова 
през обедната почивка се обадих на секретаря на общината в Белово 
и се изясни, че де факто във връзка с нашето Решение № 4536 от 18 
март,  с  което  разрешихме  да  се  отварят  в  неделя  след  20,00  ч. 
помещенията, те отправят искане, тъй като един от чувалите, които 
бяха изследвани от Върховния административен съд, е бил техен и 
този чувал още  не е пристигнал при тях. Просто ни информират и 
искат  разрешение  с  това  условие,  че  един  чувал  липсва.  Но  се 
разбрахме по телефона, че на практика няма проблем, няма нужда от 
специално  решение  на  Централната  избирателна  комисия за 
отварянето.  Това,  което  е  решението  от  18  март,  ще  им  свърши 
работа. А чувала ще си го получат, когато се свърши работата във 
Върховния административен съд. 

За сведение остава. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Христов. 

Колеги, това е доклад за сведение. 
Продължаваме със следващ докладчик по тази точка. 
Заповядайте, господин Райков. 
МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  моят  проект  на  решение  е 

сходен, като предходния на колегата Христов. 
Постъпило е искане с вх. № ЦИК-14-24 от 21 март 2017 г. на 

община Девня, област Варна, с което искат да се отвори запечатано 
помещение, в което се съхраняват материали от изборите за членове 
на  Европейския парламент,  от изборите за  народни представители 
2014 г.  и  от националния референдум.  Можете да го видите като 
проект в моя папка. Мисля, че съм изброил доста обстойно всички 
техни стъпки и действията, които да предприемат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Направихте  ли  служебна  проверка  дали  по-рано  не  е 

получено по електронен път? 
МАРТИН РАЙКОВ: Не е получено. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, моля да се запознаете с проекта. Имате ли 

коментари, предложения за изменение и допълнение? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. 
Уважаеми колеги, машината е отчела правилно общия брой 

гласували,  но  не  и  поименното  гласуване,  поради  което  нека  да 
прегласуваме. 

Режим на прегласуване. 

Гласували  19  членове на ЦИК:  за – 19 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 
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Колеги,  това  е  Решение  №  4575-ЕП/НС,  без  индекс  НР, 
доколкото не касае националния референдум 2016 г., а национален 
референдум, проведен по-рано. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
Колеги, докладвам ви писмо от кмета на община Роман с вх. 

№ МИ-06-196 от 21 март 2017 г. То е във връзка с предходно писмо, 
което  получихме в  Централната  избирателна комисия с  искане  за 
разрешаване  отваряне  на  запечатано  помещение  на  11  март,  но 
доколкото то беше свързано с писмо от Областна дирекция на МВР-
Враца  за  извършване  на  проверка  дали  едно  лице  е  гласувало  в 
изборите за кмет на кметство Стояновци, дадохме указания с писмо 
и в тази връзка, и в изпълнение на Решение № 2662-МИ/НР от 2015 
г. ни се изпраща това писмо от кмета на община Роман с протокол от 
13  март  2017  г.,  удостоверяващ,  че  е  отворено  запечатаното 
помещение,  извършена  е  проверката  и  се  изпраща  заповедта  за 
лицата, които са били назначени като комисия от кмета на общината 
и протокола в изпълнение на решението. 

За сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 
И следващ докладчик – господин Цачев. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-14-20/1 от 

21 март 2017 г. Искане от кмета на община Стралджа за разрешение 
за  достъп  до  запечатано  помещение  с  цел  поставяне  в  това 
помещение на изборните книжа и материали от изборите на 26 март 
2017  г.,  тъй  като  в  помещението  се  съхраняват  изборни  книжа и 
материали от различни видове други избори. 

Предполагам да му отговорим кратко. Явно не се е запознал, 
колеги, с нашето Решение № 4536, за да прави това искане. Затова 
предлагам  да  му  отговорим,  че  имаме  такова  прието  решение,  с 
което  сме  уредили  реда  и  отварянето  на  такива  запечатани 
помещения, в които има изборни книжа и материали от предходни 
избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Цачев. 
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Уважаеми колеги, чухте предложението. 
Заповядайте, господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,  останаха два дена до 

изборите. Имаме преписки за отваряне на въпросните помещения по 
един или по друг ред. Предлагам оттук нататък, безусловно, с едно 
съобщение:  позовавайте  се  на  наше  Решение  №  4556  и  си  ги 
отваряйте  по  въпросните  текстове,  които  имате,  без  да  се 
занимаваме с последните два дена за кметовете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Чаушев. 

Уважаеми колеги, други предложения? 
Заповядайте, господин Цачев. 
РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  има  съобщение  на  нашата 

страница, че има такова прието решение и за какво е това решение 
точно с тази цел. Отделно от това са уведомени кметовете на всички 
общини в страната  с  писмо от  Централната избирателна комисия. 
Странно  е  наистина  това  писмо,  което  сме  получили.  Затова 
предложих да му отговорим, тъй като явно има притеснения. Днес е 
получено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване предложението за писмо на господин 
Цачев,  което,  колеги,  разбира  се,  ще  бъде  изпратено  веднага  по 
електронната поща. 

Режим на гласуване. 

Гласували  19 членове на ЦИК:  за – 19 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 
Уважаеми колеги, с това изчерпахме тази точка от дневния 

ред. 
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Колеги, трябва да разгледаме и следващата точка от дневния 
ред, ще ви помоля да бъдем по-кратки при нея, за да преминем към 
по-сериозните доклади. 

4а. Доклади за изплащане на възнаграждения на ОИК. 
Първи докладчик е господин Чаушев. 
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  нещо,  което  ви 

докладвах  преди  два  дни,  вх.  №  МИ-27-33  от  17.03.2017  г.  сме 
получили искане за изплащане на възнаграждение на ОИК Смолян 
за проведено заседание на 30 януари т.г., на което са присъствали 
председател,  заместник-председател,  секретар  и  седем  члена,  на 
което  са  освободили  общински  съветник,  прекратили  са  му 
правомощията,  съответно  са  назначили  следващия  от  въпросната 
кандидатска  листа. 

Предлагам на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, 
във връзка с чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА да им се изплати. 

С  вх.  № МИ-27-34  от  18.03.2017  г.  ни  информират,  че  са 
провели заседание на 16 март 2017 г. същата комисия, на която са 
присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  шест 
члена,  на  което  са  разгледали  първоначално  постъпила  молба  за 
прекратяване  на  пълномощията  по  лично  искане  на  общински 
съветник, а на другия ден е получен отказ от въпросната молба от 
същото лице. Колегите са се събрали на 16.03.2017 г., съответно са 
разгледали и двата документа. 

Поради което за в предлагам на основание чл.  30,  ал.  5 от 
ЗМСМА да им се изплати и въпросното заседание. 

По преписката има контролен лист, съответно и справка от 
счетоводството. 

Предлагам  да  гласуваме  изплащането  на  тези 
възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение  за 

изплащане на възнаграждения. 

Гласували  20 членове на ЦИК:  за – 20 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  
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Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

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

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Сидерова); против – няма. 
Благодаря. 
Госпожо  Грозева, Вие сте следващ докладчик по тази точка. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-35 от 

20.03.2017  г.  е  пристигнало  искане  от  Общинската  избирателна 
комисия – Монтана, която е провела заседание на 15 март 2017 г. На 
заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 
секретар и седем члена,  общо 10 човека.  Събрали са се по повод 
получено писмо от „Идея.ком“ АД София. Оказало се е, че писмото, 
което е адресирано, приложили са и плика, до ОИК – Монтана, е 
било адресирано до кмета на общината.  Мисля, че те нямат вина. 
Разгледали са го, препратили са го по компетентност. 

Предлагам да им заплатим провеждането на това заседание. 
Приложили са протокол, обсъждали са организационни въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, чухте предложението на докладчика. 
Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Гласували  20 членове на ЦИК:  за – 20 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

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

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Сидерова); против – няма. 
Прие се това предложение. 

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред: 
5. Доклади по писма. 
Госпожо Солакова, сега ли ще докладвате? 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Малко по-късно. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 
Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-20-
82 от 20.03.2017 г. е постъпило писмо от „Редактор Хасково днес“. 
Това явно е регионална медия, в което ни питат: „Здравейте, в колко 
часа на 26 март 2017 г. започва изборният ден и до колко часа ще 
продължи?“ 

В  случая  считам,  че  тази  информация,  освен  от  нашата 
разяснителна кампания, включително и в Изборния кодекс, в нашите 
„Въпроси и отговори“ се съдържа, поради което считам, че не следва 
да отговаряме на същото, или ако отговорим, би трябвало да бъде 
съвсем накратко да ги насочим към „Въпроси и отговори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  е  подложа  на  гласуване  отговора  препращане  към 

рубрика  „Въпроси  и  отговори“.  Знаем какво  ще се  случи,  ако  не 
постигнем необходимото мнозинство. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  20 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя Иванова,  Мария Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев); 

против – 4 (Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Йорданка Ганчева  

и Румяна Сидерова). 
Благодаря. 
Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Мусорлиева. 
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Няма как  да  не  дам отрицателен 

вот, при положение че имаме толкова важни въпроси. Незнанието на 
закона не извинява никого. Законът е ясен – от колко часа до колко 
часа.  И  е  срамота  цялата  Централна  избирателна  комисия  да  се 
занимава с такива въпроси. 

Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Господин Андреев, имате ли още писма? 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

втори отрицателен вот. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Различни са мотивите. 
Според  мен  не  бива  една  медия,  макар  и  регионална,  да 

препращаме по този начин към въпроси и отговори, а трябваше с 
едно изречение да й кажем кога започва и кога свършва изборният 
ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Като сме започнали да изразяваме 

отрицателни вотове, моите съображения да гласувам „против“ бяха 
същите като на колегата Сидерова. Мисля, че можеше кратичко да 
отговорим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, следващ докладчик по тази точка е господин Пенев. 
Заповядайте. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-09-9. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, нека да пазим тишина. Господин Пенев докладва. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Всъщност тази преписка е постъпила 

първоначално  по  факса  с  вх.  №  НС-09-6  на  9  март  2017  г. 
Впоследствие е постъпил и оригиналът с вх. № НС-09-9 от 14 март 
2017 г. Веднъж е докладвана от мен на 14 март, като сме предприели 
действия  за  събиране  на  нужната  информация  и  извършване  на 
проверка  във  връзка  с  направеното  запитване.  Питането  е  от 
Окръжна прокуратура – Ямбол, окръжен следствен отдел във връзка 
с  образувано  досъдебно  производство  №  7  от  2017  г.  Като  по 
същество се иска информация за избирател дали е подавал заявление 
за гласуване извън страната, имаме ли информация къде е гласувал, 
съответно какъв адрес извън страната е посочил.

След  извършената  проверка  се  установи,  че  във  всички 
избори от 2014 г. насам лицето не е подавало електронни заявления 
за гласуване извън страната, поради което не можем да предоставим 
никаква информация във връзка с това какво място е посочило като 
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място за гласуване, съответно не можем да предоставим информация 
и  къде  е  лицето,  упражнило  правото  си  на  глас,  тъй  като  тази 
информация  може  да  се  получи  само  от  избирателния  списък,  в 
който лицето се е подписало. 

В този смисъл съм изготвил отговор, който е публикуван във 
вътрешната мрежа в днешно заседание в папка с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, надявам се, че се запознахте с писмото. 

Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Само да уточним. Аз разбирам логиката 

на докладчика, че това за къде си дал заявление не те обвързва да 
отидеш  там  да  гласуваш,  но  дали  все  пак  е  някаква  индиция 
заявлението.  Направихме  справка  дали  фигурира  в  списъка  на 
местата,  които е  заявявал.  Твърде вероятно е  това  да  е  така и да 
дадем отговор, разполагаме с информацията. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Лицето не е правило заявление, така че 
няма как да разберем. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Не  е  подавало  заявления?  Аз  чух:  „е 
подавало“. Затова. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Не,  не  е  подавало.  Иначе  щяхме  да 
посочим  и  да  направим  справката.  Няма  как  да  проверим  и  във 
всички секции извън страната да търсим информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, моля да гласуваме така изготвения отговор. 

Режим на гласуване. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан  

Чаушев,  Ивайло Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Румяна Сидерова); против – няма. 

Колеги, връщаме на предходна точка, а именно: 
4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 
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Колеги,  имахме  доклади  за  мислене  по  т.  4  и  останаха 
докладчици  госпожа  Бойкинова,  госпожа  Ганчева  и   госпожа 
Нейкова в тази последователност. (Реплики) 

Уважаеми колеги, за уточнение на всички колеги, връщаме 
към  т.  4  –  Доклади  по  дела,  жалби  и  сигнали,  като  останаха  за 
мислене и  запознаване  докладите  на  госпожа Бойкинова,  госпожа 
Ганчева  и  госпожа  Нейкова,  доколкото  другите  доклади  бяха 
докладвани и взехме решение по тях. 

Колеги,  надявам  се  вече  сме  се  запознали.  Връщаме  на 
доклада на госпожа Бойкинова, свързан с отговор на организация. 

Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз възприемам писмото, което 

е изготвила колегата Бойкинова. Знаете, че аз споделям разбирането, 
че всяко огласяване по чл. 205, ако не е извършено по начина, по 
който  е  посочен  в  разпоредбата  на  чл.  205,  следва  да  бъде 
санкционирано.  Но  в  случая,  доколкото  разбирам  от  сигналите, 
които  са  били  разглеждани,  във  връзка  с  които  е  изготвен  този 
отговор,  не става въпрос за огласяване на резултати от допитване 
или проучване, а става въпрос за коментар и анализ на такива, вече 
огласени. Поради което считам, че така изготвения проект на писмо 
е абсолютно съобразен с разпоредбата на закона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Следващ заявил се за изказване беше госпожа Матева. 
Госпожо Матева, има реплика към господин Пенев. 
Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Точно  си  е  огласяване,  в  по-голямата 

част  бяха  тези  сигнали,  със  съответните  таблици,  процент  на 
подкрепа  и  т.н.  Отделно  има  и  коментар,  но  има  и  елемента 
огласяване.  И  ние,  въпреки  това,  взехме  решение,  че  основният 
въпрос е дали е първо, а не дали е само коментар. Има коментар, но 
си има и огласяване с таблица, с имената на политическите сили и 
процентното съотношение. Така бяха всички сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Има ли втора реплика към господин Пенев? – Не виждам. 
Заповядайте за дуплика, господин Пенев. 
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Тъй  като  се  доверявам  изцяло  на 
преценката на колегата Ивков по отношение на всички сигнали, то 
тогава ще направя предложение да установим нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, пред мен е протокола от това заседание и 

смея да твърдя, че с гласуване Централната избирателна комисия не 
е взимала никакво  решение. Това е с оглед прецизност на дебата, 
който  в  момента  водим.  Можете  да  погледнете  съответните 
страници, не съм подлагала на гласуване становище на Централната 
избирателна комисия. 

Записах Вашето предложение, господин Пенев. 
Госпожа Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
Аз се запознах с документацията – с преписките и с проекта 

на писмото, и благодаря за дадената ми възможност. 
Предлагам на  колегата  Бойкинова от  текста  на писмото да 

отпадне последното изречение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отбелязах, 

госпожо Матева. 
Заповядайте, госпожо Бойкинова. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги, аз съм съгласна да отпадне 

последното изречение, защото в предходното ние казваме същото. 
Колкото по-малко  пишем повече казваме, така че съм съгласна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, постъпи предложение да отпадне последното изречение. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  писмото  с  отпадане  на 
последното изречение. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева  и  Румяна  Сидерова);  против  –  3 (Мария 

Мусорлиева, Владимир Пенев и Ерхан Чаушев). 
Благодаря. 
Ще ви дам думата за отрицателен вот. Само бих помолила с 

оглед и  на разбирането,  заложено в това  писмо по отношение на 
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коментари и анализи, все пак да погледнем тези сигнали и ако в тях 
има огласяване по смисъла на огласяване, да видим дали не трябва 
да се върнат в залата. 

Заповядайте за отрицателен вот. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Гласувах „против“ не защото не съм 

съгласен със съдържанието, както последно го одобрихме, а защото 
това е отговор до ГИЗДИ във връзка с конкретни сигнали, за които, 
доколкото  разбирам,  има  данни  за  огласяване,  в  който  случай, 
според мен, следва да се установи нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
господин Ивков, моля да говорим на микрофон. 

Уважаеми колеги, продължаваме със следващия докладчик – 
госпожа Ганчева. 

Госпожо Ганчева, тъй като вече сте докладвали своя сигнал, 
аз само ще Ви помоля да повторите номера. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Номерът,  уважаема  госпожо 
председател, е № НС-10-88 от 21 март 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  тъй  като  в  тази  част  водя  аз,  ще  ви  помоля  от 

предходната част да кажете какви предложения са постъпили и да 
продължим разискванията. 

Заповядайте,  господин  Ивков.  Разбирам,  че  Вие  сте  имали 
предложение. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Понеже  виждам  поне  трима  колеги, 
които  отсъстваха,  тъй  като  бяха  служебно  ангажирани  с  друго, 
набързо казвам какво предложих. 

Припомних,  че  имахме  един  такъв  сигнал  от  „Нова 
република“.  Припомних,  че  предложението  да  изпратим  за 
становище  на  Външно  не  се  прие.  Сега  обаче  нюансът  е,  че  е 
адресирано това писмо и до Външно. Аз направих предложение в 
случай  че  Външно  вземе  отношение,  ги  молим да  ни  информира 
своевременно. Тъй като този път е адресирано и до Външно, тоест не 
е  необходимо  ние  да  им  искаме  становище.  За  това  разбрах 
мнението на комисията, различно от моето е, няма смисъл. Но ако 
все  пак  те  вземат  становище,  предложих  своевременно  да  ни 
информират за тяхното становище. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да  изпратим 
писмо в този смисъл до Външно. Благодаря. 

Други предложения? 
Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  считам,  че  така  направеното 

предложение  по  същество  представлява  преразглеждане  на 
гласуваната  позиция  от  Централната  избирателна  комисия,  че 
сроковете за образуване на избирателните секции извън страната са 
преклузивни  и  не  могат  да  бъдат  възстановявани,  поради  което 
отказахме да вземем такова решение по предишния сигнал. Това, на 
първо място. 

На второ място аз считам, че не може на сегашния момент, в 
който  се  намираме  –  няколко  дена  преди  изборите,  да  закриваме 
секции  само по  сигнали,  които  са  без  никаква  подробност.  Няма 
заплаха за  здравето и живота на български граждани даже в този 
сигнал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Това е било Вашето становище и вероятно против изпращане 

на писмо. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Мусорлиева. 
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Помним всички  сигнали,  това  са 

вече  почти  от  всички  парламентарно  представени  политически 
субекти. Това в момента са „Реформаторски блок – Глас народен“, 
имаше от Патриотичен фронт същите,  имаше от други формации. 
Абсолютно  никой  в  момента  не  е  наясно  дали  има  опасност  за 
гражданите или не. Защото аз казах веднъж и по повод друг сигнал, 
който  продължавам  толерантно  да  изчаквам  комисията  да  се 
обединим  около  някакво  становище,  изчаквахме  всички  останали 
органи, от никой орган не получихме становище. А именно казах, че 
след като има призиви за една група хора да гласуват за определена 
политическа формация в чужда държава и са подпомагани в тази 
държава  в  направляването  на  този  вот,  това  е  най-голямото 
основание  за  първи  път  в  историята  на  България да  се  счита 
контролиран вотът. 



86

Абсолютно  подкрепям  становището  на  жалбоподателите  и 
предлагам да установим това ,което искат те, и да направим решение 
с оглед на искането на жалбоподателите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Мусорлиева. 

Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  аз  подкрепям  изцяло 

предложението на колегата Ивков. Смятам, че няма как ние тук да 
знаем със сигурност каква заплаха има или няма за едни граждани, 
които  се  намират  другаде,  извън  тази  зала.  Нямаме  преки 
впечатления,  нямаме  преки  наблюдения,  имаме  информация  от 
медиите. Тя, разбира се, дава доста насоки, за да имаме основание да 
се  притесняваме.  Но  в  този  смисъл  все  пак  най-достоверната 
информация и становище наистина може да дойде от Външно и от 
посланика в Република Турция. 

Затова  аз  подкрепям  предложението  на  колегата  Ивков  да 
поискаме  от  Външно  министерство,  ако  те  имат  становище, 
съответно да ни го предоставят и то да ни послужи при преценката 
доколко  този  сигнал  е  основателен.  Считам,  че  сроковете  за 
образуване на секции са преклузивни, но няма срокове за закриване 
на секции, поне в Изборния кодекс. 

И на първо място,  разбира се,  от една страна е  здравето и 
животът на избирателите. На второ място, не и без значение, ние сме 
длъжни  да  осигурим  честни  избори.  И  когато  взимаме  решение 
трябва да се ръководим от този основен принцип в Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Реплики към изказването на господин Пенев? 
Заповядайте. 
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Първо,  ако  не  се  приеме  моето 

предложение, а именно изложеното в сигнала, тъй като фактически 
всички органи мълчат, доколкото знаем от медиите, беше привикан 
посланикът… Да поискаме това, с което държавата разполага. След 
като е  привикан посланикът,  Външно министерство има данни за 
това. 

Просто не считам, че когато се оказва влияние върху огромна 
група хора, българи в чужбина, за това как да гласуват, не считам, че 
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това представлява безопасност на живота им, на здравето им и на 
охрана на гласа им. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, това беше реплика. 

Втора реплика. 
Господин Пенев, бих искала да Ви попитам: не считате ли, че 

Външно министерство има задължение, ако установи висока степен 
на риск, да информира Централната избирателна комисия, съобразно 
разпределението на компетентността – специалната компетентност, 
която има Министерството на външните работи и тази,  която има 
ЦИК? Това е моят въпрос като реплика.

Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Госпожа  председателката  ми  отне 

първата реплика. Това в рамките на шегата. 
Колега  Пенев,  в  Изборния  кодекс няма  и  възможност  за 

закриване на избирателни секции. Такава правна възможност няма 
създадена. Имаме практика, и то само по сигнали на Външно, когато 
се  касае  за  живота  и  здравето  на  български  граждани,  които  са 
застрашени извън страната, да закриваме секции в държави, в които 
има война или военно положение, или кризисно положение. Ще ви 
посоча Сирия, имали сме на Африканския континент и т.н., и т.н. 

Към колегата Мусорлиева, няма множество жалби, сигнали и 
искания. И двете искания… 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Няма реплика на репликата. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам право. Това не е реплика,  ти 

направи ново предложение. 
Няма  множество  жалби  с  такива  искания.  Единственото 

искане е от Реформаторския блок и двата пъти. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, има ли трета реплика? 
Заповядайте. 
РОСИЦА МАТЕВА: Имаме ли ограничение в броя? 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това не беше реплика. 
РОСИЦА МАТЕВА:  Всъщност под формата на реплика на 

колегата Пенев ще кажа следното. 
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Този сигнал, освен до Централната избирателна комисия, без 
да е в копи, е адресиран и до Министерството на външните работи и 
посланика на  Република България в Турция. Считам, че и без да е 
необходимо  която  и  да  е  политическа  сила,  или  друг  субект, 
участващ  в  изборите,  или  гражданин  да  изпраща  сигнали, 
задължение на Министерството на външните работи и на посланика 
в съответната република е когато има опасност за живота и здравето 
на  българските  граждани,  незабавно  да  сигнализира  Централната 
избирателна комисия. И, както каза колегата Сидерова,  сме имали 
практика  в  подобни  случаи  и  ние  сме  закривали  включително 
разкрити секционни избирателни комисии. 

Считам,  че  не  е  необходимо  ние  да  питаме  за  становище 
Министерството  на  външните  работи  какво  е  становището  му  по 
сигнала,  както е предложението, тъй като, ако Министерството на 
външните работи има достатъчно информация, на базата на която да 
ни препоръча да закрием секционните избирателни комисии, то ще 
го направи и без да има сигнал. 

И после ще искам думата за изказване. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте за дуплика на репликите. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: И към трите колеги, тъй като стана на 

въпрос  каква  е  компетентността  на  Външно  и  как  Външно  би 
реагирало, аз не искам да влизам в положението да очаквам Външно 
да  реагира  по  един  или  друг  начин.  Особено  в  такава  сложна 
ситуация и по такъв сложен въпрос. И не виждам по някакъв начин 
да е намеса в компетентността на Външно, когато ние заявим и го 
уведомим, че във връзка с конкретния сигнал бихме желали да знаем 
какво е неговото становище. Защото все пак в случая става въпрос за 
сигнал.  Външно  министерство  може  да  вземе  отношение  по  този 
сигнал, да уведоми сигналоподателя и да реши, че тъй като се касае 
за сигнал, не е необходимо да уведомява  Централната избирателна 
комисия за становището си по него. 

Благодаря на  колегата  Сидерова,  че  ни  припомни,  че  сме 
взимали решения за закриване на секции именно когато ситуацията 
в  страните,  в  които  сме  ги  закривали,  е  създавала  риск  за 
избирателите. Поне на мен, доколкото ми е известно, в Република 



89

Турция има военно положение и това е абсолютно основание да се 
счита, че там ситуацията създава риск. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Господин Арнаудов – за изказване. 
БОЙЧО АРНАУДОВ:  Понеже стана въпрос дали Външно е 

длъжно  да  ни  уведоми  за  някаква  промяна  в  Република  Турция 
искам да ви кажа това, което ви казах и на предишното обсъждане. 
На  страницата  на  Външно  министерство,  когато  отворите  за 
Република  Турция,  продължава  да  стои  следния  текст:  „Остават 
относително  високи   рисковете  от  извършване  на  терористични 
бомбени  актове  на  територията  на  Турция  и  особено  в  големите 
градове  Анкара,  Истамбул  и  Измир.  Сред  възможните  цели  на 
терористичните  организации  са  оживени  обществени  места, 
входовете и изходите на спирки на метролиниите в централните им 
части, популярни туристически обекти, големи търговски центрове, 
полицейски участъци и други. И това е на страницата на Външно 
министерство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Реплика към господин Арнаудов. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колега  Арнаудов,  Вашето  изказване 

ми  дава  повод  да  репликирам  и  да  настоявам  още  повече  за 
изпращане  на  това  искане  към  Външно,  защото  макар  тази 
информация да  я  има на  страницата,  където  посочихте,  всъщност 
официално  това  становище  до  ЦИК  не  е  заявено,  което  ни 
обосновава в още по-голяма степен да правим това искане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, има ли други желаещи за изказване? 
Госпожа Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  имах  само  един  въпрос  към 

докладчика – дали е проверила тези сайтове и линкове, към които се 
насочва към сигнала, какво съдържание имат, да ни информира или 
не? 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  лично  не  съм  ги  проверила, 
госпожо  Матева,  защото  докладвах,  че  сигналът  ми  беше 
разпределен преди да ви го докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 



90

Господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, по същество. Иска се 

от ЦИК да закрива вече открити секции в Република Турция. Това 
искане към настоящия момент е извън пределите на закона. ЦИК, на 
основание чл. 57 и съответните правомощия, открива секции. Вече 
сме определили местата, където ще се открият, ръководителите на 
въпросните ДКП-та образуват, въз основа на определените от ЦИК 
места. Решенията са влезли в сила. 

Има предположения,  но този  сайт,  който беше изчетен,  на 
страницата на Външно министерство, е съществувал и към момента 
на  предложенията  на  ръководителите  на  ДКП,  към  момента  на 
постановяване  на  нашето  решение.  Да  не  бъркаме  времевия 
пространствен континуум са сложните думички. 

Още  навремето  той  е  съществувал.  И  именно  защото  е 
съществувал,  малко  по-късно  въпросните  ДКП-та  и  посланици са 
направили въпросните предложения. Ние вече сме ги определили. 
Аз  не  знам  какво  точно  към  момента  се  промени,  освен  едни 
предположения засега и сигнали. Толкова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Реплика към Вашето изказване – господин Пенев. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  За разлика от Вас, колега Чаушев, аз 

мисля, че много хора знаем какво се промени. То се промени след 
взимане  на  решението  за  образуване  на  секции  и  във  връзка  с 
предизборната  кампания  на  един  точно  конкретен  политически 
субект, а това е именно Политическа партия ДОСТ, която не просто 
агитира  и  провежда  кампания  сред  българските  избиратели  в 
Турция, но използва ресурса на турската държава чрез официални 
представители на турската държава, за да агитира избирателите да 
гласуват по точно определен начин. Като по този начин провежда 
политика за  контролиране на  вота  сред българските  избиратели в 
Турция. Това е ситуацията, която е нова, която не е била фактически 
съществувала към момента на взимане на решението и която поставя 
под въпрос честността на изборите там. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Това беше първа реплика. 
Заповядайте, господин Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, тъй като в момента 
обсъждаме дали да  изпратим писмо за  становище,  само искам да 
акцентирам  вниманието  ви  на  написаното  от  молителите,  или 
подаващите сигнал, който е адресиран не с копие до някъде, а и до 
трите  институции едновременно.  И акцентирам вниманието върху 
следното изречение: 

„Според нас закриването на останалите следва да се вземе на 
база на поискани становище на МВнР и на посланика ни в Турция, 
както и по следните съображения…“ 

Значи те самите казват да поискаме и едва тогава… Явно са в 
час с правомощията на ЦИК. Да поискаме и едва тогава да решим с 
оглед на получените становища както от посланика ни в Република 
Турция, така и от Външно министерство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте за дуплика, господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Пак нещо бъркаме времената и пак нещо 

бъркаме правомощията на ЦИК. 
Първо  ЦИК  взима  решение,  после  ДКП-тата  изпълняват. 

Това е едно. Няма кого и няма как Външно министерство да закрива 
секции. Това е едно. И да искаме едно, второ, трето, четвърто, това е 
наша отговорност. Или поне някой така си мисли. 

На второ място, има закон. Законът на някого може да не му 
харесва, но по-добре е първо да се чете законът, после да се правят 
хипотези, предположения и т.н. В закона няма разписан текст ЦИК 
на някакви си основания да закрива вече открити секции. И то на 
база предположения. Само за това говоря. И то е чисто формално. Да 
не  изплескваме  пак  нататък  нещата  в  една  друга  плоскост  и  да 
продължаваме с едни патетични слова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, нека да разсъждаваме на микрофони спокойно. 

Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  В  правомощията  на  Централната 

избирателна  комисия е  да  образува  секции  извън  страната.  В 
нейните  правомощия  е  и  да  си  отменя  или  изменя  решението,  с 
което  е  образувала  такива  секции,  когато  е  налице  опасност  за 
здравето  и  живота  на  избирателите,  или  когато  са  налице 
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предпоставки за осъществяване на контролиран вот и провеждане на 
нечестни избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 
реплика, господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Че  ЦИК  трябва  да  реши  проблема  е 
безспорно.  Че общо взето неправилно бях цитиран – това също е 
безспорно. Определя ЦИК местата.  Те вече са определени. Нямам 
хипотези  –  живот,  здраве  и  т.н.,  който се  опитваме  да  вкараме  в 
закона  си.  Но  има  Конституция,  която  ми  казва:  гражданите, 
независимо  къде  се  намират,  имат  право  да  упражняват 
конституционните си права по тази Конституция. Независимо къде 
се  намират.  И  едно  от  основните  права  на  гражданите  е  именно 
упражняването на своя вот при формиране на държавни органи. С 
хипотези,  както  и  да  го  погледнем,  не  можем  да  отменяме 
конституционни разпоредби. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Това беше реплика на господин Пенев. 
Има ли втора реплика към господин Пенев? – Не виждам. 
Господин Пенев,  ще ползвате ли дуплика? – Не виждам. 
Уважаеми колеги, има ли други, които желаят да се изказват? 
Заповядайте за втора реплика към господин Пенев. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: По повод казаното от господин Пенев, 

че  се  закриват  или  може ЦИК да  си изменя  вече  взето  решение, 
когато  има  заплаха  за  сигурността  на  гражданите,  за  живота  и 
здравето, и във връзка с казаното от колегата Чаушев, само искам да 
акцентирам вниманието на господин Пенев към чл. 3 – принципите, 
които  са  залегнали  в  Изборния  кодекс,  където  се  пише:  „и 
осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите“. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Именно. Дали е свободно? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

дуплика. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Благодаря, госпожо председател. 
Точно това имах предвид и аз, колега Баханов, че изобщо не е 

ясно дали волята на тези избиратели ще бъде изразена свободно. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

процедурата по изказване, реплика и дуплика приключи. 
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Има възможност за изказвания. 
Заповядайте за изказване. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Странна е тази логика да ми казваш, че 

ми защитаваш правата и да ми осигуряваш свободно гласуване, при 
положение  че  ми  закриваш  секции.  Ето  този  абсурд  е  направо 
достоен за Оруел – хем ми закриваш секциите ,хем после ми казваш, 
че  се  грижиш  за  моята  свобода  и  свободното  ми  волеизявление. 
Странно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има ли реплики 
към това изказване? – Не виждам. 

Колеги, има ли други желаещи за изказване? 
Заповядайте за процедурно предложение, господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ:   Едно просто предложение имаше – да 

изпратим писмо до Външно с тяхното становище и ние сега говорим 
абсолютно ирелевантни за това нещо теми. 

И двете становища се оформиха и аз правя предложение да 
преминем към гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  ще  подложа  на  гласуване  процедурата  за 

прекратяване на разискванията. 
Режим на гласуване. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло  

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Румяна  Сидерова); 

против – 1 (Александър Андреев). 
Уважаеми колеги, прекратиха се разискванията. 
За да мога обаче да спазя правилника, искам само да попитам 

имало ли е основно предложение на докладчика? 
РЕПЛИКИ: Не. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Извинете, просто 

трябва да знам какво да подложа на гласуване. Това е по процедура. 
Уважаеми колеги, не е имало основно предложение. 
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В тази връзка постъпват две предложения по същество едно 
след друго. 

Първото  предложение,  което  е  постъпило,  е  да  се  изпрати 
писмо  до  Министерството  на  външните  работи.  Второто 
предложение, което постъпи, е да се разгледа това предложение и да 
се промени наше Решение № 4400, като бъдат закрити тези секции, 
или по-точно местата,които сме определили. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  След  като  бъде  изследван 
въпросът, ще подготвя решение, ако се налага. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: След изследване. 
Тоест това предложение е за един бъдещ етап, а не към настоящия 
момент? Не предлагате сега да се гласува. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не, не.   Моето предложение е за 
промяна  на  решението.  Аз  лично  не  мога  да  чакам  никакви 
становища, които ги няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много правилно 
съм разбрала, колеги, предложението на госпожа Мусорлиева. 

Уважаеми  колеги,  по  реда  на  постъпване,  както  изисква 
нашия правилник, първо, подлагам на гласуване предложението за 
изпращане до Министерството на външните работи за становище. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Не за становище. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  няма 

разбиране  за  това  какво е  предложението.  Ще помоля който го  е 
направил, да го повтори. Може би думата „становище“ не е точна, 
може би някаква друга трябва да се използва. 

Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ:   Трети  път.  Да,  молим Външно с  едно 

писмо да ни информират за тяхното становище. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Правилно  съм 

разбрала, колеги. Това подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване, колеги. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Ивайло Ивков,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова, Мария  

Бойкинова, Росица Матева и Румен Цачев);  против – 7  (Ивилина 
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Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Ерхан  Чаушев,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман и Румяна Сидерова. 
Благодаря. 
Колеги, позволете ми отрицателен вот. 
Колебаех се как да гласувам, но в крайна сметка, колеги, аз 

виждам,  че  Министерството  на  външните  работи  е  адресат  и  ако 
Министерството  на  външните  работи  счита,  че  ЦИК  трябва  да 
предприеме действия  в  рамките на своята  компетентност,  то  като 
адресат, разбира се, веднага ще ни сезира. Поради тази причина не 
гласувах в подкрепа на това писмо. 

Заповядайте за втори отрицателен вот. 
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Гласувах  „против“,  защото 

процесите  се развиват  повече от един месец и ние,  като орган за 
приложение  на  Изборния  кодекс,  очаквахме  от  всички  важни 
държавни органи на власт становище. Такова нямаше от никъде – 
нито от президентство,  нито от прокуратура,  нито от никъде.  Тъй 
като сигналът касае действия, които бихме могли ние да извършим, 
затова  съм  против  изпращането  на  такова  писмо,  защото 
действително това вече трябваше отдавна да се е случило. Спокойно 
е,  спокойно  е,  чудесно,  гарантираме  сигурността  на  нашите 
граждани  –  не  е  спокойно,  не  можем  да  гарантираме.  А 
действително  не  сме  ние  тези,  които  могат  да  вземат  такова 
решение, каквото го няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, сега подлагам на гласуване предложението 

на госпожа Мусорлиева. 
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Промяна  на  нашето  решение  за 

откриване на секции в Република Турция. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: В насока да удовлетворим сигнала 

на Реформаторския блок. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
В общи линии това  беше точно така  формулирано.  Това е 

предложението, което трябва да подложа на гласуване. 
Уважаеми колеги, така беше формулирано. 
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Режим на гласуване. 

Гласували  18 членове на ЦИК:  за  – 5 (Мария Мусорлиева,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков и Катя Иванова); 

против – няма  (Ивилина Алексиева,  Севинч Солакова, Александър  

Андреев, Камелия Нейкова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Сидерова). 
Благодаря. 
Отрицателни вотове. 
Първи беше господин Баханов. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах  „против“, 

тъй като считам, че беше необходимо да се приеме предложението 
за изчакване на становище от Външно министерство и от посланика 
ни в Република Турция и едва  ако имат данни,  които евентуално 
застрашават  здравето  и  живота  на  български  граждани  в  друга 
държава, тогава едва можем да променим нашето решение. 

Затова гласувах „против“ в момента да се променя това наше 
решение, тоест да се удовлетвори искането на коалиция от партии 
„Реформаторски блок – Глас народен“. Апропо, както каза колегата 
Сидерова,  в  самото  тяхно  искане  казват,  че  първо  трябва  да  се 
запознаем на база поисканите становища от МВнР и посланика ни в 
Турция  и  едва  тогава  да  се  предприеме  и  евентуално  ако  се 
предприеме закриване на секции в друга държава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Втори отрицателен вот – госпожа Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
Колеги,  гласувах  „против“,  тъй  като  предложението  на 

колегата  не  беше  особено  ясно  какво  точно  се  предлага,  в  какъв 
смисъл и в каква насока да се измени нашето решение. Смятам, че 
без  проект на  решение  не  бива да  се  вземат решения по толкова 
важни въпроси. Останалите мотиви ги изказа колегата Баханов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги,  позволете ми и моя отрицателен вот.  Аз 

вярвам  в  добросъвестността  и  професионалното  поведение  на 
всички органи в държавата. Считам, че Външно министерство ще си 
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свърши своята работа и ако се налага да се предприемат действия, то 
ще  изпрати  към  Централната  избирателна  комисия мотивирано 
предложение на съответните правни основания. 

Колеги, имаме ли други доклади по тази точка? 
Заповядайте, госпожо Нейкова. 
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-20-83 от 20 март 

2017 г. е постъпило писмо от Съвета за електронни медии във връзка 
с  проведен  мониторинг  върху  дейността  на  „Нова Броуд Кастинг 
груп“,  че  на  17  март,  по  време  на  информационните  емисии 
„Новини“  на  Нова  телевизия  е  огласена  информация  от 
социологически  изследвания  на  агенция  „Афис“  и  „Галъп“. 
Материалите  са  в  моя  папка  от  днес,  тъй  като  днес  ми  беше 
разпределен този сигнал. 

Ще ви помоля да се запознаете и утре ще ви предложа проект 
на решение. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  десет  минути 
почивка. 

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 
сме  14  членове  на  Централната  избирателна  комисия,  имаме 
необходимия кворум. Продължаваме днешното заседание. 

Колеги, последни доклади по т. 3, след което продължаваме с 
т. 5. 

3. Доклади по медийни пакети. 
Последни доклади за днес. 
Заповядайте, господин Арнаудов. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги ,докладвам ви постъпили писма 

с  вх.  № НС-24-153,  152 и 154 от „Селевкиди“ ЕООД, с  което ни 
уведомяват, че се отказват и няма да обжалват следните протоколни 
решения на ЦИК от 16.03.2017 г.  Това са протоколни решения,  с 
които  сме  отказали  да  одобрим договори.  В  интерес  на  истината 
срокът на обжалване вече е изтекъл. Ние сме отказали на 16-и и още 
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на  16-и  сме  ги  уведомили.  Тридневният  срок  за  обжалване  на 
нашите решения е изтекъл. 

В тази връзка е дошло ново запитване от „Евроком“ ООД и 
Българско национално обединение. Запитването е на стойност 7455 
лв.,  но  тъй  като  е  много  кратко  времето,  към  запитването  са 
приложили и договор с „Евроком – национална кабелна телевизия“. 
Моля да ги разгледаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ще 
продължим  със  следваща  точка,  докато  бъдат  публикувани  тези 
писма във вътрешната мрежа. 

Следващата точка, колеги, е: 
5. Доклади по писма. 
Заповядайте, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви току-

що пристигнало вх. № НС-02-29 от 21 март 2017 г. 
Колега  Андреев,  това  е  от  тези  писма,  които  Народното 

събрание изпраща до медиите,  които са се обърнали направо към 
тях. Може би е добре да кажете на медиите, че в крайна сметка ние 
ще координираме тази  дейност  по  осигуряване  на  възможност  да 
получат достъп до съответните помещения или фоайето в Източното 
крило  ,където  те  да  разположат  своите  студиа  за  отразяване  на 
работата на Централната избирателна комисия в деня на изборите и 
при приемането на документите. 

Докладвам ви за сведение това писмо. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
И  в  тази  връзка  оттук   насетне  започнах  да  разпределям 

подобни  писма  на  господин  Андреев.  Направих  и  едно  копие  на 
госпожа Солакова. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Точно така. 
В  тази  връзка  постъпват  такива  писма,  при  които  с  оглед 

осигуряването  на  възможност  да  бъде  прокарана  техниката  на 
акредитираните  медии  и  осигуряването  на  възможност  за 
инсталирането на съответната апаратура, така или иначе те ще бъдат 
придвижени.  За  сведение  са  тези  писма,  на  които  отговорът  е  от 
страна на Народното събрание. 
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Така  или  иначе  аз  и  чрез  госпожа  Жекова  уведомяваме 
медиите, за да могат те да се обръщат към нас за съдействие, за да 
можем да ги  подпомогнем при организацията на техните студия за 
отразяване на работата на Централната избирателна комисия. Затова 
за сведение, а аз вече ще го придвижа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  сведение  ви 

докладвам вх. № НС-03-61-1 от 21 март 2017 г. от главня секретар до 
областните управители, с копие до ЦИК. Това е съгласуваното с нас 
писмо,  изпратили  са  го  до  областните  управители  във  връзка  с 
организирането на работата на тези органи в деня преди изборите и в 
изборния ден във връзка с подаването на необходимата информация 
на Централната избирателна комисия, съгласно Оперативния план. 

Докладвам  ви  писмата,  които  получаваме  във  връзка  с 
доставката  на бюлетините,  да  не  ги  докладвам поединично,  да  се 
обобщава  и  да  се  публикува  във  вътрешната  мрежа.  Има  вече 
обобщена справка за получените до момента писма и се намира във 
вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Докладвам  ви,  в  момента  се  възползвам  от  темата,  която 
отворихме, в Печатница „Демакс“ по график днес трябваше да бъдат 
предадени  на  последните  две  области  –  Пазарджик  и  Перник, 
бюлетините,  отпечатани  в  печатницата.  Може  би  към  13,00  ч. 
приключи по график предаването.  Всичко е точно, така че ние по 
договора  можем  да  отчетем  приключване  на  предаването  и 
доставката на бюлетините и от двете печатници, които в случая са 
ангажирани с отпечатването на хартиените бюлетини. 

Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение вх. № НС-02-27 
от 21 март 2017 г. за предаването на ключа от зала 126 и 1 брой ключ 
от междинната врата между зала 126 и заграденото фоайе до залата в 
сградата на Народното събрание на ръководителя на ВКП Ангелина 
Краликова. Красимира Манолова е предала от името на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Като  свързан  доклад  с  този  на 

колегата Солакова, докладваме ви, че междинната врата днес беше 
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запечатана  със  съответните  ленти.  Ние  с  госпожа  Матева 
присъствахме  и  се  разписахме.  Ключът  е  предаден  с  приемо-
предавателен протокол на Ангелина Краликова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-02-26 от 21 март 2017 г. от главния секретар на Народното 
събрание  в  отговор  на  нашето  писмо  от  14  март  2017  г.  за 
осигуряване на дежурства и предоставяне на съответната помощ и 
подкрепа,  и  съдействие  от  страна  на  служители  в  Народното 
събрание  по  звена.  Към  това  писмо  има  приложени  писма, 
подписани  от  ръководителите  на  звената,  до  главния  секретар  на 
Народното събрание и тези писма съдържат информация за периода 
от 20 март до 2 април с поименно посочени служители, които по 
график  ще  осъществяват  съответните  дежурства  и  подкрепа  на 
Централната избирателна комисия. 

За запознаване е необходимо добре да видим звената, които 
са отговорили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  в  оперативен  порядък  обсъждахме  въпроси.  Ще 

помоля госпожа Солакова да продължи с докладите си. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Коледи, докладвам ви вх. № НС-23-

80 от 21 март 2017 г. По електронната поща сме получили писмо, 
към което сканирано е приложено уведомление за прекратяване на 
договора ползване на паркоместа за паркиране на автомобили. Това 
е  управителят  на  фирма  „Монтеканал  България  3“  ЕООД.  Тук 
свързан  доклад,  колегата  Мусорлиева  ще  ме  допълни.  От 
уведомлението става ясно, че считано от 21 април следва да бъде 
прекратен договорът и това е за едномесечно предизвестие, съгласно 
чл.  6, т.  3 от договора за ползване на паркоместата.  Предлагат да 
бъде освободен имотът и предаването на 22 април 2017 г. с оглед на 
инвестиционни  решения  на  дружеството.  Това  е  причината  за 
прекратяването. 

От  уведомлението  става  ясно,  че  в  оригинал  това 
уведомление се намира на паркинга и следва да бъде получено от 
Централната избирателна комисия. 
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Уважаеми  колеги,  предлагам  да  упълномощим  главния 
счетоводител  госпожа Грозданова да подпише за  получаването на 
това уведомление от Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги  ,режим 
на гласуване. 

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло  

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

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, вх. № ЦИК-09-50 

от 20 март 2017 г. Представена е докладна записка от  Красимира 
Манолова,  Силвия Грозданова,  Николай Желязков относно оценка 
на  риска  във  финансовото  управление  и  контрол  на  Централната 
избирателна  комисия.  С  оглед  на  протоколно  решение  на 
Централната  избирателна  комисия работна  група  в  състав 
Красимира  Манолова,  Силвия   Грозданова,  Ганка  Герасимова  и 
Николай  Желязков  на  основание  Раздел  ІІІ  от  стратегията  за 
управление  на  риска  в  администрацията  на  ЦИК,  са  изготвили 
оценка  на  риска  във  финансовото  управление  и  контрол  на 
Централната избирателна комисия и представят това на вниманието 
на ЦИК, съответно аз на вашето внимание. 

Уважаеми колеги, във връзка с доклада по отношение на ВКП 
и получаването и предаването на ключовете е и вх. № НС-02-25 от 
21 март 2017 г. от Народното събрание за Централната избирателна 
комисия. 

За сведение. То е получено по-рано от протокола, който вече 
ви докладвах. 

Във  вътрешна  мрежа  моля  да  видите,  има  един  проект  на 
писмо до Печатницата на БНБ във връзка с многократно поставени 
пред нас искания за други избори. Знаете, че Музеят на София след 
произвеждане  на  изборите  отправя  искане  обикновено  до 
Централната  избирателна  комисия  за  получаване  на  бюлетини,  с 
които  е  гласувано  в  съответния  вид  избор.  Този  път  и  на 
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преговорите,  които  водихме,  ние  поставихме  въпроса  пред 
печатницата.  Оказа  се,  че  няма  пречка  Централната  избирателна 
комисия  да  се  обърне  до  печатницата  и  да  поиска  по  два  броя 
бюлетини  за  всеки  изборен  район,  както  и  за  гласуването  извън 
страната. 

Предлагам да изпратим такова писмо. Виждате, че в проекта 
аз  съм написала  да  е  след  изборите.  Ако  предложите  да  отпадне 
нямам нищо против,  но  предлагам в  този  вид  да  бъде  изпратено 
писмото до Печатницата на БНБ – по два броя бюлетини за всеки 
изборен  район  в  страната  и  за  гласуването  извън  страната  да 
получим,  за  да  можем  да  ги  предоставим  на  Музея  на  София.
(ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги ,коментари, становища по поставения въпрос? – Не 
виждам. 

Тогава гласуваме писмото такова, каквото е. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев); 

против – няма. 
Уважаеми  колеги,  само  ви  уведомявам,  че  списъкът  на 

сътрудниците  е  публикуван  във  вътрешната  мрежа  в  папка 
„Организация  избори  НС  2017“.  Предлагам  да  уведомим 
сътрудниците по телефона за петък вечерта в 17,30 ч. да ги поканим 
в Централната избирателна комисия, за да можем да им предоставим 
съответно  някакви  помощни  материали  и  да  предоставим 
съответната  информация  за  основните  дейности,  които  ще 
изпълняват, като се има предвид, че в голямата си част те имат този 
опит. 

В случай, че група „Жалби“ и Групата от чужбина може да е 
късно, те ще си организират със съответните сътрудници, както са 
гласувани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам специално за Работна 
група 1.10, тъй като и практиката от предходните избори показа, че 
отделно ръководителите на групи ги събираме, да бъде в 18,00 ч., но 
не знам с оглед срещата, за която съобщихте. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
предложението  е  в  петък  от  17,30  ч.  да  направим  среща  със 
сътрудниците. 

Колеги, режим на гласуване, за да можем и да прозвъним тези 
сътрудници. 

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя Иванова,  Мария Бойкинова,  

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

Румяна Сидерова); против – 1 (Йорданка Ганчев),. 
Благодаря. 

Колеги, нека да приключим с т. 3 и след това ще се върнем 
отново на т. 5. 

3. Доклади по медийни пакети. 
Заповядайте. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в папка „Медийни пакети“ от 

днешна  дата,  с  вх.  №  НС-24-231  от  21.03.2017  г.  е  постъпил  за 
одобрение  договор  между  Българско  национално  обединение  и 
Евроком – национална кабелна телевизия. Договорът е на стойност 
7455 лв. и 60 ст. за излъчване на предизборен спот в програмата на 
телевизия „Евроком“. 

Предлагам да го одобрим. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Успяхте ли да се 

запознаете с договора? Предполагам, че сте успели. 
Колеги, подлагам на гласуване одобряването на този договор. 

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя  
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Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против 

–  6 (Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Йорданка  Ганчева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман и Росица Матева). 
Благодаря. 
Беше одобрен този договор. 
Продължете със следващия. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Нямам следващ в медийни пакети. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Прекрасно! 
Благодаря, господин Арнаудов. 

Уважаеми колеги, по приоритетните точки има доклади. 
1а.  Проект на решение относно допускане на партия за 

участие в частични избори. 
Господин Христов. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. 
Колеги, проект за решение за допускане на партия за участие 

в частичните избори. 
Днес беше подадено заявление от партия „ВМРО – Българско 

национално движение за  участие в  частичните  избори за  кмет на 
кметство във всичките пет населени места, които са насрочени за 30 
април  2017  г.  Необходимите  документи  бяха  предоставени  – 
удостоверение  за  актуално  състояние,  удостоверение  от  Сметната 
палата  за  внесени  финансови  отчети,  пълномощно  в  полза  на 
Михаил Петров ,който представи документите. 

Партията  е  регистрирана  в  Централната  избирателна 
комисия, съгласно Решение № 1973-МИ от 7.09.2015 г. за участие в 
редовните  местни  избори,  така  че  са  изискванията  по  чл.  464  от 
Изборния  кодекс  за  допускане  на  партия  ВМРО  –  Българско 
национално движение за  участие в  частичните  избори за  кмет  на 
кметство  Гара  Орешец,  община  Димово,  за  кмет  на  кметство 
Люляково, община Кърджали, за кмет на кметство Гецово, община 
Разград, за кмет на кметство Лозенец, община Царево, и за кмет на 
кметство  Козаревец,  община  Лясковец,  насрочени  на  30  април 
2017 г. 



105

Предлагам  ви  да  вземем  решение,  че  допускаме  партия 
„ВМРО – Българско национално движение“ за участие в частичните 
избори  за  кметове  на  току-що  изброените  кметства  и  че 
наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да бъде 
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Христов. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 
на решение. 

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

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

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

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Сидерова); против – няма. 
Това е Решение № 4576-МИ. 

Преминаваме към: 
1.  Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

наблюдатели. 
Продължете, господин Христов. 
ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  следващият  проект  на 

решение се намира в папка с моите инициали, но ще искам да бъда 
малко по-обстоятелствен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Извинявайте, 
господин Христов, трябва да кажа, защото ще забравя. 

Днес   по  инициатива  на  госпожа  Сидерова  поискахме 
оперативните планове на районните избирателни комисии. Ето защо, 
когато  те  започнаха  да  пристигат,  аз  ги  разпределих  на  госпожа 
Сидерова  всички,  които са  дошли дотук,  с  копие във вътрешната 
мрежа,  за  което  моля  за  извинение.  Бих  искала  всички  да  си  ги 
погледнат. 

Моля сега продължете, господин Христов. 
ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Проектът  е  за  регистрация  на 

наблюдатели  на  Сдружение  „Съпорт“.  Днес  приехме  с  госпожа 
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Грозева документите. Това, което искам да кажа, е, че общо взето 
бяха в насипно състояние. Пишеше колко са заявленията, броихме 
ги, на два пъти се налага да броим 180 заявления, оказа се, че на 
практика няма толкова. Вместо 183 се оказаха 178, от които едното 
нямаше подпис. Оставихме преносителя близо час и половина – два 
на  обяд  да  оправи  списъците,  да  намери  кои  са  тези,  които  са 
вписани, пък нямат декларации. В края на краищата откри, задраска 
ги,  така  че  самите  списъци  в  момента  са  със  задрасквания  и  с 
подписи по тях. 

И  след  като  дадохме  на  „Информационно  обслужване“ 
проверката, върна се, че от останалите де факто 178 лица, десет лица 
не отговарят на изискванията, като под „не отговарят“ означава, че 
имат  сгрешени  ЕГН.  Имаше,  както  е  записано,  хора  с  различни 
имена, с еднакви ЕГН в списъците. 

Аз  си  направих  труда  и  по  време  на  почивката  да  видя 
декларациите,  дали  хората  са  сбъркали  или  тези,  които  са 
попълвали,  но  се  оказа,  че  много  хубаво  е  написана  декларация, 
съвсем  друго  ЕГН  е  попълнено,  жена  с  мъжко  ЕГН.  Така  че  се 
оказва, че де факто тези декларации явно са писани от други лица, 
защото не вярвам някой да си попълни декларацията с чуждо ЕГН. 

Има много грешки и се оказа, че ако ги съберем излизат 14-
15, което е близо 10%. Говорим само за тези, които сме успели ние 
да открием. 

Сътрудниците  написаха  решение  за  регистрация,  но  аз 
предлагам Централната избирателна комисия все пак да обсъди и да 
вземе решение дали да регистрираме останалите 168 от общо 183, 
които ни бяха дали първоначално. 

Нещо  повече  –  тази  декларация,  която  беше  неподписана, 
като  ги  оставихме  са  си  попълнят,  като  се  върнахме  след  час  и 
половина видяхме подпис на декларацията. И с Митко питаме: какво 
става тук, кое е това лице? А, казва, тук правих една проба. Нещо от 
този род. Този, който носи. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Какво за декларацията, извинявай, аз не 
те чух. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Една  от  декларациите  беше  без 
подпис и ние я отделихме и остана там. Час и половина, след като си 
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подрежда материалите, виждаме,  че на тази декларация има подпис. 
Как така, нали не си мърдал оттук? Ами аз, казва, тук нещо пробвах. 
Насочва  ме  на  мисълта,  че  има  и  други  декларации,  които  са 
подписвани от други лица. 

Между  другото,  ще  направя  леко  отклонение.  Току-що 
приемах долу материали на една друга организация от тези, които 
носят по 100-200. Те донесоха в момента 160-170 декларации. Като 
отворих – 7-8 декларации си личи, че са написани от един и същи 
човек, почеркът е един. И попитах дамата: „Госпожо, не виждате ли, 
че  почеркът  е  един?“ Ами,  вика,  те  някои хора нали не  знаят  да 
пишат, попълвал е друг, че сме им помагали. Това са наблюдатели, 
но да не говорим за тях. Утре евентуално ще разговаряме. 

В момента това, което мога да предложа като решение, е за 
регистрация  на  наблюдателите  на  тези,  които  са  останали.  Става 
въпрос, че самите списъци, ако ги погледнете, са задраскани, не са 
донесли нови списъци. 

Аз просто си изказах мнението, кажете как да постъпим. 
ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  заповядайте  за 

мнения. 
Подлагам на гласуване, уважаеми колеги, предложението на 

колегата Христов да бъдат регистрирани наблюдателите, които са с 
коректни данни. 

Режим на гласуване. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Мария Мусорлиева,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Румяна Сидерова); против – няма. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 

Решение № 4577-НС. 

Колеги, връщаме се към точка пета: 
5. Доклади по писма. 
Продължаваме с госпожа Ганчева. 



108

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-23-75-2  от  21  март  2017  г.,  като  това  е  поздрави  и 
благодарности за разбирането на господин Ивайло Маринов, който 
прати  жалбите  относно члена  на  СИК за  Атина.  Искаше да  бъде 
преместена по изложени съображения. 

За сведение. 
Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-211 от 21 март 2017 г., 

като това е писмо от господин Мартин Милев: „Здравейте, бих искал 
да  попитам  дали  има  изборна  секция  в  Адис  Абеба,  Етиопия,  за 
предстоящите  избори.  В  сайта  на  СИК  има  секция  в  списъка  с 
международни секции, но когато попитах посланик Горанов, той ми 
каза, че няма. Може ли да потвърдите.“ 

Колеги,  аз  предлагам да  не  пишем и да  не потвърждаваме 
думите на посланика, които са верни. Има посочени телефони, да ме 
упълномощите да се свържа и да изясня на лицето. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, упълномощаваме ли госпожа Ганчева? – Не виждам колеги, 
които възразяват. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви,  че  е 
пристигнал и оригиналът на писмото с вх. № НС-04-01-115/1 от 21 
март. Това е относно взаимодействието между  Министерството на 
вътрешните работи и ДАНС, което ви докладвах по-рано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 
благодаря, госпожо Ганчева. 

Следващият докладчик е господин Арнаудов. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви писмо, получено 

в Централната избирателна комисия с вх. № НС-05-119 от 20.03.2017 
г. Писмото е от областния управител на област Габрово, в което ни 
информира, че във връзка с наше Решение № 4523 тя,  заедно със 
служители  на  областната  администрацията,  са  установили,  че  на 
територията  на  област  Габрово  не  са  налични  агитационни 
материали  билбордове  с  посочените  в  нашето  решение 
характеристики. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Следващ докладчик е госпожа Сидерова. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  ще  степенувам 
писмата по важност. 

Постъпи  по  телефона  молба  от  секретаря  на  община 
Павликени да разясним дали могат да бъдат издавани удостоверения 
по чл. 40, ал. 1 в изборния ден на лицата, които са вписани вече в 
списък за гласуване по настоящ адрес, за да гласуват в секцията по 
постоянния  адрес.  Като  становището  на  секретаря  съвпада  с 
разпоредбите  на  закона  и  с  нашето  становище,  че  такива 
удостоверения  не  могат  да  издават,  но  тя  помоли  да  й  изпратим 
писмен отговор. Виждате го в моята папка. 

Отговорът е в смисъл, че лицата, които са включени в списък 
за  гласуване  по  настоящия  им  адрес,  въз  основа  на  подадени 
заявления  –  Приложение  №  12-НС,  могат  да  гласуват  само  в 
секцията  по  настоящия  им  адрес,  в  чийто  списък  са  включени. 
Такива лица не могат да се върнат в изборния ден и да гласуват в 
секцията  по  постоянния  им  адрес.  На  такива  лица  не  се  издават 
удостоверения по чл.  40 от  Изборния кодекс и не се заличават от 
списъка на заличените лица. 

Предлагам ви този текст да го качим и като съобщение на 
нашата страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване направените предложения. 

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

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

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

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма. 
Това ли беше Вашият доклад? 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам още. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Друго,  според  мен  важно  писмо, 

което трябва  да  приключим в  днешния ден,  след като получихме 
отговор и от Националния осигурителен институт. 
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Знаете,  че преди повече от седмица ви докладвах писмо от 
директора  на  „ПРО“  ЕАД,  клон  Павел  баня,  което  представлява 
хотел,  в  който  се  осъществяват  и  дейности  по  профилактика  и 
рехабилитация.  Писмото  отговор  от  Националния  осигурителен 
институт е, че действително в тези поделения на „ПРО“ ЕАД, което 
е  търговско  дружество,  но  едноличен  собственик  на  капитала  на 
което е Националният осигурителен институт, се осигуряват такива 
дейности,  те  се  финансират  от  бюджета  на  Националния 
осигурителен институт, при условията и по реда на Наредба № 1 от 
15 февруари 2007 г. 

Но при всички случаи и на базата на предшестващия отговор 
от Министерството на здравеопазването, че не представлява лечебно 
заведение,  даже  и  да  се  осигуряват  такива  дейности,  които 
представляват социални дейности, не може да се приеме, че това е 
институция за оказване на социални услуги по смисъла на чл. 9, ал. 6 
от Изборния кодекс. Това е моето становище. 

Ние там не можем да задължим разкриването на секция, тъй 
като  няма  как  да  отделим  хората,  които  са  на  профилактика  и 
рехабилитация  от  лицата,  които  са  на  хотелски  основания  на 
почивка, от една страна. И, от друга страна, което е по-важното, не 
може да бъде квалифицирано като такъв  род институция. 

Бях  подготвила  писмото  преди  няколко  заседания,  сега  не 
мога  да  го  намеря,  че  там  не  трябва  да  се  открива  избирателна 
секция. В моя папка от предишни заседания има писмо с такъв текст. 
Да го изпратим на директора на „ПРО“ ЕАД, клон Павел баня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? 
Подлагам го на гласуване. 
Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  
Нейкова,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  
Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и  
Румяна Сидерова); против – няма. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  няколко  писма,  които  ще  ви 
докладвам за сведение. 
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Изпратена  ни  е  схемата  на  разположение  на  РИК 23  и  на 
Информационния пункт към комисията в зала „Универсиада“. Ние 
ходихме  на  място  и  се  запознахме  с  потоците  и  как  е  създадена 
организацията. 

Докладвам  ви  го  за  сведение.  Входящият  номер  на 
преписката  е  №  НС-00-261.  Изпратена  ни  е  от  „Информационно 
обслужване“. 

За сведение ви докладвам писмо от СЕМ с вх. № НС-20-88 от 
21  март 2017  г.  във  връзка  с  преписка,  която  ние изпратихме по 
компетентност  на  Районна  избирателна  комисия –  Стара  Загора. 
СЕМ ни е отговорил кой е собственикът на „Вис виталис“ медия. 

Същият отговор е изпратен и до Стара Загора, така че това 
също е за сведение. 

За сведение ви докладвам, че продължават да постъпват от 
районните  избирателни  комисии  образците  на  бланки  чернови  за 
отчитане на преференциите. Това са номера: № НС-15-208, № НС-
15-253, № НС-15-208 с индекс 14 от друга дата, и № НС-15-208 с 
индекс  15.  Тоест  това  са  районните  комисии  Сливен,  Пловдив 
област – 17 РИК, РИК 15 – Плевен, и РИК 15 – Перник. В част от 
тези писма образците на бланките са в електронен вид и се намират 
във вътрешната поща. 

И  последното  писмо,  което  ми  беше  разпределено, 
председателката ви уведоми преди малко, това е вх. № НС-15-253. В 
отговор на  нашето писмо за оперативните планове започнахме да 
получаваме  оперативните  планове.  Изпратили  са  ни  ги  Добрич, 
Кюстендил, 25 РИК. Сама по доклада на колегата Солакова свалих 
оперативния план на РИК Силистра. 

Направих опит да намеря други оперативни планове, не съм 
намерила,  но  не  съм  претърсила  сайтовете  на  всичките  комисии. 
Кирил претърси сайтовете  по разпореждане от Краси Манолова и 
там бяха открити оперативни планове само от Кюстендил и РИК 25. 
Предполагам,  че  в  утрешния  ден,  ако  няма  приети  планове,  ще 
започнат да се получават. Възложена ми е задача и председателката 
предложи да  прегледа  всеки  своя  район дали  има  съответствие  в 
оперативните  планове  на  РИК-овете  с  нашия  Оперативен  план, 
защото за Силистра има съществени несъответствия по някои точки, 
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за да можем своевременно да подадем сигнал и да ги приведат в 
съответствие с общия оперативен план. 

Мисля, че аз се изчерпах за днес. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 
Следващ докладчик е госпожа Нейкова. 
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-06-51 от 21 март 

сме получили писма от община Иваново,  област Русе,  с  което ни 
изпращат  Заповед  №  РД-09-95  от  17  март  2017  г.  на  кмета  на 
общината за определяне на състава на комисията по чл. 287, ал. 7. 

Докладвам ви го за сведение. 
С вх. № НС-15-257 от днешна дата. От Районна избирателна 

комисия 15 – Пловдив, са ни изпратили тяхно Решение № 44 от 23 
февруари, с което е заличена регистрацията на кандидат за народен 
представител  от  партия  „Движение  за  равноправен  обществен 
модел“ и на негово място е регистриран нов кандидат. До настоящия 
момент  тази  информация  не  беше  постъпвала  в  Централната 
избирателна  комисия,  така  че  новорегистрираният  кандидат 
Корнелия Стоянова Юсеин, понеже не е изпращана за извършване 
на  проверка  в  ГРАО,  „Информационно  обслужване“  и 
Министерството на правосъдието, ви предлагам да изпратим писмо 
спешно да бъде извършена проверката за тези лица с писмата със 
стандартен текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  анблок 
подлагам на гласуване тези писма. 

Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

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

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев); против – няма. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  НС-08-174  от  21 

март 2017 г.,  сме получили писмо от Софийски градски съд, че с 
наше писмо от 19 март, с което сме им изпратили писмо от репортер 
на вестник „Труд“, ако си спомняте, по повод обстоятелството, че 
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господин  Марешки  е  председател  на  две  политически  партии, 
приложението  към  нашето  писмо  не  е  изпратено.  Така  че 
администрацията ще трябва да го изпрати повторно. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Защо повторно? 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Защото  не  са  изпратили 

приложението.  Писмото  ще  изпратят   повторно,  но  вече  с 
приложението. 

С вх. №НС-06-48 от 20 март 2017 г. сме получили писмо от 
кмета на община Калояново, с което ни уведомява в отговор на наше 
писмо от 19 март, че няма подадени заявления от избиратели, които 
желаят  да  гласуват  с  подвижна  избирателна  кутия  в  изборите  за 
народни представители на 26 март. 

Колеги това писмо от кмета на общината малко се разминава 
с информацията, която се съдържа в мотивната част на решението на 
Районната  избирателна  комисия  от  11  март  2017  г.,  с  което  са 
определили да има подвижна избирателна комисия на територията 
на община Калояново. Видно от това решение по данни на секретаря 
на  общината  е  имало  такива  заявления,  а  такава  информация  се 
съдържа, ако се сещате, във възражението на кмета до Централната 
избирателна комисия срещу решението на РИК – Пловдив-област, 
по което пък ние имаме отхвърлително решение. 

Докладвам  ви  го  за  сведение  само  защото  не  се  сещам за 
вариант как можем ние със  сигурност да  разберем дали наистина 
има подадени такива заявления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 
Нейкова, имате ли още? 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Нейкова. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  № МИ-06-197  от  21 

март от община Сливо поле са ни изпратили копие от заповед № РД-
09-176 от 10 март за определяне на длъжностни лица за разпечатване 
на помещения и протокол за извършените действия. Отварянето е по 
повод  експертиза  на  книжата  от  изборите  за  президент  и 
вицепрезидент от 2011 г. и предаване на „Държавен архив“. 

Докладвам ви го за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  бяха 
Вашите доклади. 

Продължаваме със следващ докладчик – господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, аз ще бъда позитивен и 

ще започна с едно поздравление, получено с вх. № 21-210 от днешна 
дата  по електронната поща от госпожа Андонова – дългогодишен 
член на СИК, която поздравява членовете на ЦИК за много добрите 
дидактически  материали,  които  сме  публикували.  Изразява 
благодарност,  включително и това,  че  обучителните материали са 
достъпни вече и на телефоните. Казва, че това ще улесни работата на 
СИК и искрено се надява по-малко грешки вече с тези материали. 

Докладвам  ви  го  просто  за  сведение  –  да  знаете,  че 
дидактичните материали вече имат и отзвук от членове на СИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Адресатите. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че вече са оценени материалите 

ни и да се надяваме действително, че вече по-малко грешки ще се 
допускат и в останалите СИК-ове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Чаушев. 

Взимам повод от това и изразявам задоволството си, искам да 
благодаря на цялата Централна избирателна комисия, защото това 
беше  колективен  труд.  Въпросът  е  когато  съумеем  да  направим 
някакъв материал за някакъв адресат, дали той служи за адресата и 
дали  може  да  му  помогне.  В  случая  това  са  секционните 
избирателни комисии. На мен това писмо ми дава увереност, че ние 
не  просто направихме едни съвременни интерактивни обучителни 
материали, но и че те си постигат своята цел. 

Продължете, господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Продължавам в сфера Обучително звено. 
Изпращат ни по изпълнение на наше решение с вх. № НС-15-

245  графиците  за  обучение.  Те  ще  свършат  вдругиден.  От 
Пазарджик. 

Респективно  ни  изпращат  и  от  РИК  Перник  данни  за 
присъстващите на обученията по общини. 

Започваме  да  ги  събираме.  Да  се  надяваме,  че  и  другите 
комисии ще ни изпратят статистиката, за да можем да подобряваме 



115

занапред и да насочваме усилията си въз основа на конкретни данни 
и да подобряваме дейността на Обучителното звено. 

За сведение бяха писмата. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря Ви, 

господин Чаушев. 
Следващ докладчик е господин Сюлейман. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-22-205 от 20 март 

2017  г.  Това  е  писмо,  получено  по  електронната  поща  на 
Централната избирателна комисия от Ивайло Грънчаров. Писмото е 
качено  във  вътрешната  мрежа  и  то  е  относно  възможността  за 
гласуване  на  място,  различно  от   постоянния  адрес  на  господин 
Грънчаров. Това е от най-често получаваните писма в ЦИК. 

В писмото той не уточнява къде и с каква цел ще е на място, 
различно  от  постоянния  му  адрес,  поради  което  предлагам  да 
отговорим по стандартния начин, по който сме отговаряли досега. 
Подготвил съм в този смисъл и проект на отговор в моя папка в 
днешното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  За  който, 
господин  Сюлейман,  Ви  вярваме  изцяло.  Продължете  и  със 
следващите писма, за да ги подложа анблок на гласуване. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Следващото  писмо  е  абсолютно  в 
същия смисъл. То е от господин Николай Петков. Той е от Враца, но 
в изборния ден ще е в Несебър и по същия повод ни пита как може 
да гласува в Несебър. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Не може. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Именно. 
В този смисъл предлагам да отговорим по същия начин, както 

ще  отговорим  на  господин  Грънчаров.  Тоест  отговарям,  че 
единствената  възможност  да  гласува  на  предстоящите  избори  за 
народни представители е да стори това в избирателната секция по 
постоянния му адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, анблок подлагам на гласуване двата отговора. 
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Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев,); 

против – 1 (Емануил Христов). 
Следващ докладчик е госпожа Иванова. 
КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпило писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № НС-22-204 
от 20 март. В писмото се казва: „Здравейте, като съвестен гражданин 
искам да разбера какво се случва в община Дулово. Разбрахме, че 
партия ДОСТ са раздали хранителни продукти“. 

За  сведение  ви  го  предлагам.  Писмото  нито  съдържа  име, 
нито  подпис  на  подател.  Единствено  в  електронната  поща  е 
изписано „Месут Алиш“ на латиница, което въобще не означава, че 
това са  реалните имена на подателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги? Не виждам друго предложение. 
Уважаеми колеги, мисля, че с това изчерпахме докладите за 

днес. 
Колеги,  закривам  заседанието  на  Централната  избирателна 

комисия. 
Свиквам следващото заседание на комисията утре в 10,30 ч. 

(Закрито в 18,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
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Божидарка Бойчева

Нина Иванова
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