
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 510

  

На  22  март  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели.

2. Проект  на  решение относно  заличаване  регистрация  на 

застъпник.

Докладва: Ивайло Ивков

2а. Проект  на  решение за  промяна  в  състава  на  ОИК  – 

Димово.

Докладва: Иванка Грозева

3. Доклад  относно  искания  за  отваряне  на  запечатано 

помещение.

Докладва: Мария Бойкинова

3а. Доклади по медийни пакети.

Докладва: Таня  Цанева

4. Доклади относно гласуването извън страната.

Докладват: Йорданка Ганчева, Иванка Грозева

4а. Съобщение за изборния ден.

Докладва: Росица Матева

5. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Камелия

Нейкова, Румен Цачев, Иванка Грозева, Росица

Матева, Мария Бойкинова, Ерхан Чаушев, Румяна

Сидерова, Метин Сюлейман, Мартин Райков

6. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева,



Румяна Сидерова, Иванка Грозева, Росица Матева,

Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Александър

Андреев, Ивайло Ивков

7. Разни.

Докладва: Таня Цанева

ПРИСЪСТВАХА:  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, Румяна Сидерова и Таня Цанева.    

ОТСЪСТВА: Цветозар Томов.  

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, госпожа 

Мария  Мусорлиева  -  заместник-председател,  и  госпожа Севинч 

Солакова – секретар.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

уважаеми колеги!  В  залата  сме  14  членове  на  Централната 

избирателна  комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам 

днешното заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:

1. Проекти на решения относно регистрация на наблюдатели 

– без докладчици. Колеги, предполагам, че в рамките на деня такива 

ще има.

2. Проект на  решение относно заличаване регистрацията на 

застъпник – докладчик господин Ивков.

3.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения – докладчик госпожа Бойкинова.
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4. Доклади относно гласуването извън страната – докладчици 

госпожа Ганчева и госпожа Грозева.

5. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици: господин 

Арнаудов,  господин  Ивков,  госпожа  Нейкова,  господин  Цачев, 

госпожа Грозева, госпожа Матева, госпожа Бойкинова.

6.  Доклади  по  писма  с  докладчици:  госпожа  Солакова, 

госпожа  Ганчева,  госпожа  Сидерова,  госпожа  Грозева,  госпожа 

Матева и госпожа Мусорлиева.

7. Разни.

Уважаеми  колеги,  имате  ли  предложения  за  изменение  и 

допълнение на така предложения дневен ред? Първи беше господин 

Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  В  точката  доклади  по  дела,  жалби  и 

сигнали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Чаушев – в доклади по дела, жалби и сигнали. Втора беше госпожа 

Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Моля  да  включите  в  дневния  ред  точка 

медийни пакети и да ме включите в точка „Разни”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбира  се, 

докладите по медийни пакети ще бъде точка 3а. Включвам ви и в т. 

„Разни”.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател.  По 

ваша преценка дали да бъде като отделна точка или в доклади по 

писма,  предлагам да обсъдим и да вземем решение евентуално за 

едно съобщение, което да бъде качено и на нашата страница и да 

бъде  изпратено  като  прессъобщение  до  медиите,  както  и  до 

Министерството на външните работи с молба да бъде публикувано и 

разпространено  чрез  дипломатическите  и  консулски 

представителства в чужбина за продължителността на изборния ден 

и  до  какъв  срок  може  да  бъде  удължаван  изборният  ден.  Има 

запитвания и в медиите се тиражира, включително и снощи в някоя 

от телевизиите, че след 20 ч.,  ако има пред изборното помещение 
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избиратели,  може  да  бъде  удължен  изборният  ден,  без  да  бъде 

конкретизирано до колко часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Матева, 

нека  това  да  бъде  отделна  точка  4а,  ако  не  възразявате,  колеги. 

Госпожа Сидерова е следващата.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Жалба  за  администриране  до 

Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Сидерова, включвам ви в доклади по дела, жалби и сигнали. Там ще 

докладвате.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаема  госпожо 

председател, моля да ме включите в точки 5 и 6 на така предложения 

проект на дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви. 

Други колеги? Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да ме включите в доклади 

по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Андреев. Други колеги? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Благодаря. Дневният ред е приет.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  днес  евентуално  ще  отсъства 

господин Томов,  за  други колеги за  причина за  отсъствие не съм 

уведомена. Господин Пенев е информирал, че ще закъснее.

Колеги, преминаваме директно към точка трето от дневния 

ред – доклад относно искане за отваряне на запечатано помещение, с 
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докладчик  госпожа  Бойкинова,  доколкото  докладчикът  по  точка 

втора не е в зала.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

Точка 3.  Доклад относно искане за отваряне на запечатано 

помещение.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  проектът  за  решение  е  № 

4564 в моята папка в заседанието от вчера. Искането е от кмета на 

община  Златарица,  област  Велико  Търново.  В  помещението  се 

съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  местни  избори, 

изборите за  президент и вицепрезидент  през ноември 2016 г.,  от 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент  2011  г.,  от  изборите  за 

членове на Европейски парламент 2014 г. ,  от  изборите  за  народни 

представители  през  2014  г.,  както  и  от  националния  референдум 

2015  г.  и  2016  г.  Искането  е  във  връзка  с  това  да  се  архивират 

изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  2011 г.,  за  да  се  освободи място  и  да  се  поставят 

изборните книжа и материали от предстоящите избори за народни 

представители на 26 март 2017 г.

Предлагам  ви  да  разрешимо  отваряне  на  това  запечатано 

помещение с цел да се архивират изборните книжа и материали от 

изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, запознайте се с проекта. Докато се запознавате, 

само да кажа, че от доклада разбрах, че в това помещение има книжа 

от всички видове избори и национален референдум 2016 г., затова 

решението ще бъде само с номер без индекс.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
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Уважаеми колеги, това е Решение № 4578.

Колеги, продължаваме с нова точка 3а, а именно доклади по 

медийни пакети. Заповядайте, госпожо Цанева.

3а. Доклади по медийни пакети.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  ще  ви  докладвам 

постъпила заявка с вх. № НС-24-232 от 21 март 2017 г. от „Янтра 

прес” и политическа партия „Воля”. Заявката е на стойност 2352 лв. 

Към  заявката  са  приложили  и  договор,  който  не  е  в  оригинал. 

Проведен е разговор и са изпратили договора в оригинал, за което ни 

изпратиха и доказателство, че е изпратен по пощата.

Докладвам  ви  заявка  с  вх.  №  НС-24-228  от   Българската 

национална  телевизия  и  коалиция  „Нова  република”  на  стойност 

6900 лв.

Заявка  с  вх.  №  НС-24-226,  издателска  къща  „Родопи”  и 

политическа партия „Воля” на стойност 2000 лв. с ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване отговорите по тези заявки.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  15 (Александър  Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,   Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Продължете, госпожо Цанева, с договорите.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за одобрение договор 

с вх. № НС-24-187. Договорът е между политическа партия „Воля” и 

ТВВ – това  е  кабелна  телевизия  Видин.  Договорът  е  от  17 март. 

Забавихме  докладването  на  този  договор,  тъй  като  ни  бяха 

изпратили само един екземпляр в оригинал. Получихме и вторите 

екземпляри,  затова  ви  го  докладвам  на  днешна  дата.  Договорът 

включва медийна услуга четири платени едноминутни репортажи, в 

това число хроники и обръщения. Договорът е на стойност 1152 лв. с 

ДДС.

Предлагам да бъде одобрен.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

запознахте ли се с договора? Подлагам на гласуване одобряването на 

този договор.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,   Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 2 (Георги Баханов, Мария 

Мусорлиева).

Продължете, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви следващите договори 

с дата 21-ви.

Договор  с  вх.  №  НС-24-227  между  политическа  партия 

„Воля” и Българското национално радио – Пловдив. Договорът е на 

стойност  1800  лв.  с  ДДС,  като  включва  агитационни  клипове, 

визитка, хроники, предизборен репортаж.

 Колеги,  към  този  договор  искам  да  ви  докладвам,  че 

подписът на представителят на политическа партия „Воля” не е в 

оригинал. В оригинал са само подписите на Българското национално 

радио  –  Пловдив,  както  в  оригинал  е  и  печатът.  Затова  моето 

предложение  е,  ако  приемете,  да  се  обадим да  ни  бъде  изпратен 

коректен договор, подписан в оригинал и от субекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  2 (Георги 

Баханов, Ивайло Ивков).

Уважаеми  колеги,  преди  госпожа  Цанева  да  продължи, 

достатъчно членове на ЦИК сме,  честит празник,  колеги!  Правим 

три години, днес започваме четвъртата година!
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви Договор с вх. № НС-

24-230  от  21  март  2017  г.  Договорът  е  между  коалиция  „КОЙ – 

Българската левица и Зелена партия“ и Радиокомпания „Си Джей”. 

Договорът е на стойност 821,10 лв., като в предмета на договора е 

изписано предизборна кампания. Освен декларацията има и медиа 

план кога в кой часови пояс ще се излъчват предаванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, запознахте ли се? Подлагам на гласуване одобряването на 

този договор.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

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

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  1 (Мария 

Мусорлиева).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Договор с вх. № НС-24-229 от 21 март 

2017 г.  Договорът е между политическа партия „Движение за 

равноправен  обществен  модел”  и  Би  Ти  Ви  Медиа  Груп. 

Договорът  е  на  стойност  39 990,35  лв.  с  ДДС.  Обемът  на 

медийната  услуга  е  дванадесет  броя  клипове  с  дължина  40 

секунди.  Приложен  е  и  медиа  план  на  излъчванията  на  тези 

клипове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, видяхте договора. Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз имам малко по-различна трактовка от 

колегата  Сидерова, но в крайна сметка ще подкрепя тези договори, 

защото  считам,  че  не  е  вярно,  че  нарушаваме  собственото  си 

решение.  Считам,  че  с   оглед  спецификата  и  трите  етапа  – 

одобряване  на  заявка,  одобряване  на  договор,  одобряване  на 

плащане във връзка с изпълнението на договора – на този етап ние 

одобряваме  един договор,  който  между  страните  вече  е  влязъл  в 

сила. Той има непосредствено действие, ако не му бъде придадено 

друго  такова  между  двете  страни,  които  са  го  сключили.  Но 

доколкото  Централната  избирателна  комисия  е  страна,  чието 
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поведение  се  дължи,  аз  считам,  че  нашето  решение трябва  да  се 

тълкува разширително и да се знае,  че договорът влиза в сила по 

отношение на  ЦИК  и  дължимите  действия  от  Централната 

избирателна комисия след одобряването му. И аз не виждам правна 

пречка  ние  да  одобряваме  тези  договори  постфактум,  ако  те  не 

противоречат на изискванията на Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  други?  Подлагам  на  гласуване одобряването  на  този 

договор.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 8 (Ивайло Ивков, Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева); против – 6 (Емануил 

Христов, Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Севинч Солакова).

Благодаря.  Уважаеми  колеги,  продължаваме  с  точка 

втора – проект относно заличаване на регистрация на застъпник 

с докладчик господин Ивков.

Упълномощавам  госпожа  Мусорлиева  да  води 

заседанието.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа е  качен 

проект на решение за заличаване на един застъпник по искане на 

коалиция  Движение  „Да,  България”,  постъпило  в  Централната 

избирателна  комисия  с  вх.  №  НС-11-34  от  21  март  2017  г. 

Пълномощното не е от 17 март, от 18 март – това е единствената 

промяна, която има от това,  което виждате на екраните си. Там е 

сложно  преупълномощаването.  Коалицията  се  представлява  от 

трима само заедно, има пълномощно за двама адвокати само заедно 

и накрая двамата адвокати пък са преупълномощили заедно трето 

лице,  пак адвокат,  да представлява коалицията,  включително и по 

отношение на застъпниците. Има и конкретно пълномощно да внесе 

заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа.

Аз считам, че след като има пълномощно, е налице обем на 

представителната  власт  достатъчен  и  за  заличаването  и  затова  ви 

докладвам този проект.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване на заличаването.

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 11 (Емануил Христов, 

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

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 2 (Георги Баханов, Росица 

Матева).

Господин Ивков, номерът на решението ви е 4579-НС.

Продължаваме  с  точка  пета  –  доклади  по  дела,  жалби  и 

сигнали. Заповядайте, господин Цачев.

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-15-255 от 

21 март  2017 г.  Това е писмо, получено по електронната поща от 

Районната  избирателна  комисия  –  Велико  Търново,  във  връзка  с 

наше писмо, което изпратихме по повод сигнал за агитация, според 

подателя на сигнала, за партия „Възраждане”. Спомняте си, че ние 

разгледахме този сигнал и решихме да го препратим на Районната 

избирателна комисия – Велико Търново, за произнасяне, тъй като в 

сигнала  се  твърди,  че  е  в  техния  район.  Районната  избирателна 

комисия – Велико Търново ни уведомяват, а и са приели решение от 

20 март, но преди това ни уведомяват, че този сигнал е получен при 

тях, че на 16 март 2017 г. след получаването му са изпратили писмо 

на електронния адрес на жалбоподателя, с което са го уведомили, че 

тези сигнали трябва да бъдат подписани и оформени по съответния 

ред, а не да бъдат разглеждани като анонимни. Изискана е също така 

и  допълнителна  информация  относно  приложените  към  сигнала 

документи.

В крайна сметка Районната  избирателна комисия – Велико 

Търново, е разгледала сигнала и го е оставила без разглеждане. Така 

че  ние  сме  уведомени  по  отношение  на  писмото,  което  сме 

изпратили и действията, които е извършила Районната избирателна 

комисия.

В този смисъл го докладвам за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  много  ви  моля  да 

влезете в моята папка с вчерашна дата вх. № ЦИК-00-616-1 от 21 

март  2017  г.  Това  е  жалба-изложение-декларация,  за  съжаление 

изключително нечетлива. Адресирана е до проф. Огнян Герджиков, 

премиер, до господин Румен Радев, президент, до Министерството 

на здравеопазването от ОСПЕНСПИ и е даден един адрес.

Смятам да ви я докладвам за сведение, ако някой от вас може 

да разчете какво точно е написано. Аз се помъчих, но не успях да я 

разчета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  предлагам 

нечетливи текстове да не се докладват в зала.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

вчерашно заседание има  един  кратък  сигнал,  получен  в 

електронен вид, публикуван е  в моята папка.  Аз ще ви го зачета. 

Госпожа Драганова по имейл ни изпраща сигнал:

„Поводът да се обърна към вас е следният. С мощна рекламна 

кампания в  медиите  стартира  ретроседмица  във  верига  „Лидл”,  в 

който има текст „Вижте какво сте загубили”. Смятам, че кампанията 

е  целенасочена  или  не,  допълнително  изгражда  настроения  с 

„носталгия  към  добрите  времена”  и  както  се  изрази  в  своето 

предизборно изявление госпожа Нинова, демокрацията ни е отнела 

много.”

Моли да разгледаме сигнала й.

Уважаеми  колеги,  мисля,  че  Централната  избирателна 

комисия  не  контролира  търговски  вериги  и  покупко-продажба  на 

стоки под надслов, респективно насочващ към ретро. Предлагам го 

за сведение, асоциации – много.

Ако настоявате, ще го кача, щом не го намирате. Повтарям, 

госпожата  ни  информира,  че  в  „Лидл”  е  започнала  кампания  за 

продажба на стоки под надслов „Ретро”. И се допълвало „какво сте 

загубили”.  Госпожата  ни  казва  така,  създавали  се  допълнителни 
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настроения  с  носталгия  и  го  асоциира  с  някакво  изказване  на 

госпожа Нинова, че демокрацията ни е отнела много.

Аз не виждам причинна връзка, демокрацията че ни е отнела 

много с това, че някоя търговска верига си е започнала някаква си 

кампания да рекламира някакви си стоки навремето си някакъв си 

надслов  за  времето  си.  Няма  причинна  връзка  между  едното  и 

другото. Пък дори и някой да си прави тези причинни връзки, мисля 

че за ЦИК вече е прекалено да контролира и търговски вериги.

За сведение!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз все пак искам да погледна сигнала.

Запознах  се,  нямам  други  предложения,  съгласен  съм  с 

докладчика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, остава за 

сведение.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Уважаеми колеги,  с  днешна дата  е 

постъпила жалба от  представители  на  политическа партия „Воля” 

срещу  нашето  протоколно  решение,  с  което  решихме  да  не 

удовлетворяваме искането да има онлайн предаване на броенето на 

бюлетините  и  заснемането  на  бюлетините  при  установяване  на 

резултатите и на протоколите. Има приложени документи. Отново 

няма  приложено  пълномощно,  както  нямаше  приложено 

пълномощно и към предишните, но аз съм я дала да се администрира 

към Върховния административен съд, да се комплектува преписката 

изцяло. Това е за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик – господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, на този 

етап ви докладвам за запознаване и сведение вх. № НС-15-254 от 21 

март 2017 г. Това са препратени по електронната поща на РИК.16 

две жалби от господин Владимир Дончев срещу решения съответно 

82 и 83-НС от 20 март 2017 г. на Районната избирателна комисия 16 
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–  Пловдив.  Всеки  момент  очакваме  да  получим  в  оригинал 

преписките по двете жалби и в следобедното заседание в срок ще ви 

представя проект на решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, връщаме 

към  първа  точка  от  дневния  ред  –  проекти  на  решения  относно 

регистрация на наблюдатели. Заповядайте, госпожо Грозева.

Точка  1.  Проекти  на  решения относно  регистрация  на 

наблюдатели.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Благодаря ви.  Уважаеми  колеги, 

номерът на проекта е 4566 в моята папка от днешна дата. Проектът 

касае  регистрация  на  наблюдатели от  Сдружение  „Гражданска 

инициатива за свободни и демократични избори”.

Постъпило е заявление с вх.  № 6-10 от 21 март  2017 г.  от 

ГИСДИ, подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, 

чрез  упълномощения  представител  Надежда  Гологанова. 

Сдружението е регистрирано в Централната избирателна комисия с 

наше Решение № 4358-НС от 24 февруари 2017 г. 

С  писмо  вх.  №  НС-00-266  от  22  март  2017  г.  на  ЦИК  е 

пристигнало  по  електронната  поща  писмо  от  „Информационно 

обслужване”  за  извършена  проверка на  заявените  от  сдружението 

наблюдатели,  13  на  брой.  Налице  са  16  декларации  по  образец, 

заявили са 16, само 13 обаче отговарят на условията.

Предлагам  ви  да  регистрираме  като  наблюдатели  13 

упълномощени  представители  на  Сдружение  „Гражданска 

инициатива  за  свободни  и  демократични  избори”  по  приложения 

проект.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги,  коментари? Не виждам.  Подлагам на  гласуване 

предложения ни проект на решение.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  
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Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Решението е № 4580-НС.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка шеста – доклади 

по писма. Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка 6. Доклади по писма.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-05-109-15 от 22 март 2017 г. Днес сме получили писмо, към 

което е приложено копие от протокол от 21 март 2017 г., подписан 

от представители на Областна администрация на Софийска област и 

председател,  секретар и член на Районната избирателна комисия в 

Двадесет  и  шести  изборен  район,  относно  достъп  до  помещение, 

база на фирма „Демакс” АД в Кремиковци, помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали и бюлетини за Двадесет и 

шести изборен район.

От  протокола  е  видно,  че  в  17,20  ч.  представители  на 

Областна администрация и член на Районната избирателна комисия 

са  поставили  в  помещението  избирателни  списъци  и  чернови  на 

преференции за кандидатските листи. Запечатали са помещението в 

17,32 ч.  И тъй като - вчера ви информирах – възникна въпрос от 

страна на осигуряващия охрана служител на МВР, към 20,45 ч. се 

състави  протокол  с  подписите  и  на  председателя  на  РИК.26 

господин  Иво  Тодоров,  секретаря  на  Двадесет  и  шеста  РИК 

Екатерина  Клечкова,  член  на  Районната  избирателна  комисия 

Венера Безина и на Областната администрация. Те присъстваха до 

последно: Теодора Спасова, Теодор Атанасов и Мирослав Иванов.

Докладвам ви го за сведение.

Уважаеми колеги, моля да погледнете във вътрешната мрежа 

вх. № НС-00-262 от 21 март 2017 г. Предоставено е от ръководителя 

на  Хранителния  комплекс  меню  за  26,  27  и  28  март  2017  г.  за 

Централната  избирателна  комисия,  включително  всички 

сътрудници,  временни  и  ангажирани  лица  с  оглед  на 

произвеждането  на  изборите.  Предлагам  ви  да  помислим  и  на 
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следобедното  заседание  да  решим  да  включим  и  25-ти,  по 

възможност  да  посочим  броя  на  лицата,  които  да  получат  тази 

възможност. За момента ви го докладвам за сведение. Помолила съм 

директора  на  дирекция  „Администрация”  в  една  обща  папка  да 

сканира и да приложи и меню от миналата година, за да можем да 

направим сравнение. Така ще се опитаме да посочим конкретното 

число  на  лицата,  които  по  определени  дати  следва  да  имат 

възможност да се ползват от това предоставено меню.

Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-09-51 от 21 март 2017 г. а 

качена обобщена информация по чл.  230,  ал.  1,  т.  7  от Закона за 

обществените  поръчки.  Става  въпрос  за  докладната  записка  на 

директора  на  дирекция  „Администрация”  в  изпълнение  на 

изискването на чл. 230, ал. 4 от Закона за обществените поръчки в 

срок  до  31  март  на  всяка  година  да  се  изпраща  обобщена 

информация до Агенцията по обществени поръчки от възложителите 

по смисъла на закона. Такава справка е изготвена и е приложена към 

докладната  записка.  Обобщената  информация  се  изпраща  в 

Агенцията по обществени поръчки по електронен път с електронен 

квалифициран  подпис  от  упълномощеното  за  това  лице.  При  нас 

такова лице е колегата главен юрисконсулт Николай Желязков.

Предлага  се  на  Централната  избирателна  комисия  за 

одобрение. Предлагам да приемем такова протоколно решение и да 

възложим действията и изпълнението на Николай Желязков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Емануил Христов, 

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова). 

Заповядайте, госпожо Ганчева, вие сте следващ докладчик.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-

219  от  22  март  2017  г.  Това  е  писмо  от  господин  Иван  Бинев: 

„Здравейте! Живея и работя от няколко години в Англия. Гласувах 
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тук в гр. Брайтън. Въпросът ми е, след като фигурирам в списъците в 

България и не гласувам там, а тук, означава ли, че нарушавам закона 

и  след  като  ме  няма  и  не  съм  гласувал  в  България,  ще  бъда  ли 

заличен  или  трябва  да  подавам  в  бъдеще  молба  за  гласуване. 

Благодаря.”

Да ме упълномощите да подготвя проект на отговор, в който 

да му обясним, че може да гласува, Приложение № 22 и всъщност 

ще попълни декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго 

място и не е необходимо да предприема никакви други действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

гласуваме.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12 (Емануил Христов, 

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова). 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И, колеги, уведомявам ви, че днес 

съгласно нашето протоколно решение господин Русинов ще предаде 

необходимите  канцеларски  материали  и  техника  на 

Комуникационния пункт, за което ще бъдат съставени съответните 

приемно-предавателни протоколи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева.

Колеги, следващ докладчик по писма е госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, няма да докладвам 

входящите  номера,  но  от  по-голямата  част  от  районните 

избирателни  комисии  изпратиха  оперативните  планове,  както  ви 

докладвах и снощи.

Освен това с вх. № НС-22-221 с днешна дата получих писмо 

по  електронната  поща  от  член  на  секционна  комисия  от  24.РИК 

относно проведеното обучение от Районната избирателна комисия 

на секционните избирателни комисии, на което са им казали, че не 

се запечатва чувалът с материалите, когато се носят материалите в 

изчислителния пункт и в районната избирателна комисия заедно с 
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протоколите с изборните книжа и материали, както и други питанки, 

които имат членовете, които са констатирали, че не съответстват на 

нашите методически указания. Предлагам в по-късен час с колегите 

Грозева  и  Бойкинова  ще  го  погледнем  и  ще  ви  докладваме 

допълнително,  за  да  напишем  съответното  писмо  до  Районната 

избирателна  комисия.  Казали  са  им  да  оставят  отвън  черновите, 

приемно-предавателните  протоколи,  да  вземат  решения  по 

определени въпроси. Затова в по-късен час днес ще ви докладваме 

отговора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря. 

Госпожо Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  връщам се с  две 

писъмца.  Във  връзка  с  писмото,  което  изпратихме  до  всички 

районни избирателни комисии, главния секретар на Министерския 

съвет, областните управители и кметове на общини за събиране на 

информация в деня преди изборите и в изборния ден, включително 

за  активността,  сме  получили  писмо  от  община  Велинград  дали 

имаме  таблица  към  писмото.  Таблица  имат  към  писмото  от 

администрацията  на Министерския съвет,  а  към нашето писмо не 

сме изпратили.

Докладвам ви го за сведение. Уточних и с колегата Христов, 

таблицата  е  за  наше  ползване  и  се  предоставя  тук  в 

администрацията.

Докладвам  ви  наред  с  това  едно  малко  отлежало  писмо. 

Напомням  ви  само,  докладвала  съм  го  на  6  февруари  2017  г. 

Входящият номер е НС-23-3 от 6 февруари 2017 г. Това е писмо от 

председателя на Държавната агенция за електронно управление във 

връзка  с  изготвяне  на  списък  с  набори от  данни,  които да  бъдат 

публикувани в отворен формат в интернет съгласно Закона за достъп 

до обществена информация.

Позовавайки  се  на  чл.  15б  и  15г  от  Закона  за  достъп  до 

обществена информация, обръщат внимание, че всяка организация 

от  обществения  сектор  трябва  ежегодно  да  планира  поетапно 

публикуване в портал на отворените данни публична информация, 
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събирана,  създавана  и  поддържана  от  организацията  в  отворен 

формат, позволяващ повторна употреба.

Не  за  първи  път  получаваме  такова  писмо,  в  случая  от 

създаването на агенцията, може би от тях за първи път, но ние сме 

отговаряли  винаги,  че  Централната  избирателна  комисия  е 

организация от обществения сектор, създадена е със закон и законът 

ни задължава да имаме публично оповестяване на всички актове на 

Централната  избирателна  комисия,  започвайки  от 

видеоизлъчванията  на  заседанията,  публикуването  в  един  кратък 

срок  на  протоколите  от  заседанията,  на  приетите  решения  на 

Централната  избирателна  комисия  освен  на  нашата  официална 

интернет  страница,  така  и  в  Бюлетина  на  БТА,  и  всички  други 

относими актове на Централната избирателна комисия, свързани с 

осъществяването  на  основната  ни  функция  по  прилагането  на 

Изборния  кодекс  и  свързаните  с  него  нормативни  актове, 

включително  касаещи  и  най-дребния  детайл  по  организацията  и 

произвеждането на изборите.

Обръщат ни внимание от Държавната агенция за електронно 

управление,  че  редът  и  начинът  за  създаване,  поддържане  и 

публикуване  на  обществената  информация  в  отворен  формат  и 

условията за нейното повторно използване са определени в Наредба 

за стандартните условия за повторно използване на информация от 

обществения  сектор  и  за  нейното публикуване  в  отворен формат. 

Наредбата  е обнародвана в „Държавен вестник” бр.  48 от 24 юни 

2016 г. Посочват се и решенията на Министерския съвет, които имат 

отношение в тази връзка.

Уважаеми колеги,  с  оглед на  това  дали  има организацията 

създаден сектор в портала на отворените данни трябва да поискаме 

да ни се предоставят потребителско име и парола за достъп,  като 

посочим отговорно лице за това. Тъй като в писмото бяха посочени 

длъжностни  лица  с  телефон и  имейл  за  контакт,  до  този  момент 

госпожа Манолова проведе неколкократно разговори, включително 

със служители от администрацията на Министерския съвет. Направи 

подробно  изследване  на  портала  на  Държавната  агенция  за 
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електронно  управление  и  затова  се  забавихме  с  оглед  на 

допълнителна  информация,  която  можехме  да  получим,  но  не 

успяхме.

Затова  ви  предлагам  проект  на  писмо  (проектът  е  във 

вътрешната  мрежа в  папка с  моите инициали)  до господин Росен 

Желязков,  председател  на  Държавната  агенция  за  електронно 

управление, с което писмо да посочим отвореността на Централната 

избирателна комисия, актовете и информацията, която се публикува 

на  нашата  страница,  регистрите,  които  поддържа  Централната 

избирателна  комисия.  В  случая  с  оглед  на  това,  че  Централната 

избирателна комисия може да получи достъп и в този портал и да си 

има свой сектор, предлагам да посочим Веселина Тихолова, експерт 

ИКТ  в  дирекция  „Администрация”,  за  отговорно  лице,  което  да 

получи парола и достъп, за да може да публикува публични данни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, гласуваме.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова).

Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  – 

госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  от 

вчерашна дата е писмо с вх. № НС-22-212 от 21 март 2017 г. То е от 

лицето Димитър Стоянов,  посочил си е адресът.  Същият ни пита, 

поради  многобройните  си  участия  като  председател,  заместник-

председател и член на секционна избирателна комисия откъде може 

да  се  снабди  с  документ  за  трудов  стаж.  Ходил  в  Националната 

агенция за приходите, в кметствата и са му отказали такъв документ.

Предлагам ви да  му отговоря,  че  следва  да  се  обърне  към 

съответната  общинска  администрация,  от  която  е  получил  своето 

възнаграждение,  разбира  се,  със  следното  пояснение.  От  2011  г. 

насам  участието  в  секционна  избирателна  комисия  съгласно 
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предходния  Изборен  кодекс  се  зачита  за  осигурителен,  а  не  за 

трудов стаж. След 2014 г., когато е приет новият Изборен кодекс, в 

чл.  97,  ал.  1,  е  казано,  че  лицата  се  осигуряват  за  дните  преди 

изборния ден, изборния ден и за след изборния ден, а именно за три 

дни.  Но  според  мен  лицето  не  различава  осигурителен  и  трудов 

стаж. Ако ми гласувате доверие да му отговоря по този начин и да 

му обясня, ще подготвя писмото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, чухте доклада. Имате ли коментари? Подлагам на гласуване 

този отговор.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова).

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И още едно писмо, колеги, с вх. № НС-

04-01-37-13  от  21  март  2017  г.  То  е  от  посолството  в  Атина, 

препратено ни е. Касае промени в лицата, назначени с нашите две 

решения, в определени секционни избирателни комисии на остров 

Крит  и  в  Атина.  Вчера  ви  докладвах  и  други  постъпили 

предложения.  Мисля,  че  до края на работния ден ще ви подготвя 

решението, за да вкарам промените, които пристигат до настоящия 

момент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  ви 

благодаря, госпожо Грозева.

Следващият докладчик по тази точка е госпожа Мусорлиева. 

Заповядайте.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, имам да ви докладвам само 

за сведение съвсем кратки писма. Писмо с вх. ЦИК-07-135-4 от 16 

март  2017  г.  Отново  нашите  индийски  приятели  ни  напомнят 

любезно за приноса за следващия брой за „Войс интернационал” със 

съответните теми на списанието за април месец и пак ни стимулират 

да участваме с написан текст. Ако успея за април, ще се подготвя. 
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Многократно ги помолих да ми пишат, да не занимават Комисията, 

но те продължават. Добре, да са живи и здрави!

Другото нещо, което ви докладвам за сведение, е, писмо вх. 

№ ЦИК-07-88-4 от 22 март 2017 г., че през октомври в Австрия ще 

се  проведе  Втората  конференция  по  въпросите  на  електронното 

гласуване  „ВОТ  ID”.  Оставям  материала  в  деловодството  за 

сведение, защото е доста обширен. Официално ни канят. Форумът 

ще е сериозен. Със същото писмо е свързано и писмо с № ЦИК-07-

21-2 от 23 март 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Мусорлиева.  Продължаваме  със  следващ  докладчик  – 

господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, започвам с писмо, 

получено по електронната поща с вх. № НС-22-205 от 22 март 2017 

г. Това е във връзка с отговор, който е получил Ивайло Грънчаров, 

докладвано е във вчерашно заседание. Той благодари за отговора, но 

в същото време изразява своето неудовлетворение от този отговор. 

Обвинява ни, че по този начин ние го лишаваме от правото му на 

глас, което е сериозно нарушение на неговите права.

Също така  пише,  че  трябва  да  намерим начин да  може да 

гласува, тъй като в противен случай ще се обърне към медиите и 

това няма да бъде приятно за нас.

В тази връзка, уважаеми колеги, аз предлагам да отговорим за 

втори път, вече посочвайки всички пет хипотези, които са уредени 

от  законодателя,  в  които  избирател  може  да  гласува  в  секция, 

различна от постоянния му адрес, и ако той не попада в една от тези 

хипотези,  единствената  възможност  за  него  остава  да  упражни 

правото си на глас в секцията по постоянния му адрес. А ако има 

някакви претенции, да ги насочи към законодателя.

Следващото писмо, което докладвам, е с вх. № НС-22-220 от 

22 март 2017 г., получено на електронната поща на ЦИК. Получили 

сме  запитване  от  господин Йордан  Илиев,  студент  в  пети  курс  в 

Университета  по архитектура,  строителство  и  геодезия.  Заверил  е 

последния  семестър,  но  не  е  записал  летен  дипломен семестър  и 
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пита дали може да гласува на предстоящите избори в изборна секция 

в Студентски град. Писмото е във вътрешната мрежа в моята папка.

Предлагам да отговорим по начина, по който сме отговорили 

в  нашата  рубрика  „Въпроси  и  отговори”:  за  него  няма пречка  да 

упражни правото си на глас в секция по негов избор, представяйки 

заверена студентска книжка.

Следващото писмо, което докладвам, е с вх. № НС-22-213 от 

21 март 2017 г., получено пак по електронната поща. Писмото е от 

Камелия  Димова,  качено  е  във  вътрешната  мрежа  в  моя  папка  с 

днешна  дата.  Тук  случаят  е  малко  по-особен.  Тя,  за  разлика  от 

предходния случай, вече се е дипломирала, но все още не е получила 

своята диплома от университета и във връзка с това се интересува 

дали  все  още  има  право  да  упражни  правото  си  на  глас  със 

студентската си книжка,  без да е подала заявление за промяна на 

избирателната  секция  по  настоящ  адрес.  Тук,  уважаеми  колеги, 

моментът е малко спорен. За студентите трябва да сме по-либерални. 

Тя е семестриално завършила и вече се е дипломирала, но явно е 

била  на  поправителни  изпити  за  дипломирането.  Със  сигурност 

отдавна  е  семестриално  завършила,  но  държавните  изпити  сега  е 

положила успешно.

Добре,  ще  й  отговорим  с  едно  изречение,  че  не  може  да 

гласува, тъй като тя вече не е студент и единствената възможност да 

гласува е по постоянния й адрес, а ако има настоящ адрес, на общо 

основание и ако не си е заявила това желание, не може да гласува и 

по настоящия си адрес.

И последното писмо, което ми е разпределено за днес, е с вх. 

№ НС-22-215  от  22  март  2017  г.  Това  е  от  най-често  задаваните 

въпроси: постоянният й адрес е в Габрово, но живее в София. На нея 

ще отговорим по същия начин, по който ще отговорим на Ивайло 

Грънчаров, посочвайки петте хипотези, в които избирател може да 

гласува в секция, различна от постоянния му адрес.

Предлагам да гласуваме така предложените от мен отговори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

гласуваме ан блок така предложените отговори.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева).

Уважаеми  колеги,  следващ  докладчик  по  тази  точка  е 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната  мрежа  в  моята  папка  е  качено  едно  писмо,  което   е 

изпратено  в  копие  до  нас  и  до  изпълнителния  продуцент  на 

„Новини”  в  БНТ.  Входящия  номер  е  НС-02-29.  Писмото  е 

преразпределено  от  доклад  на  колегата  Солакова  на  мен  и  е  във 

връзка с организацията на мобилните студиа на телевизиите, които 

ще  отразяват  работата  на  Централната  избирателна  комисия. 

Същото  вече  е  придвижено  с  оглед  оказването  на  съдействие. 

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев.

Колеги,  давам  думата  на  госпожа  Матева  по  точка  4а  – 

съобщението за изборния ден.

Точка 4а. Съобщение за изборния ден.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  в  папката  с  моите  инициали 

следва  да  е  текстът  на  съобщението,  което  ви  предлагам.  В 

допълнение  към  това  съобщение  предлагам  да  има  още  едно 

изречение, колегата Сидерова ми го предложи – че ЦИК напомня, че 

в 3 ч. сутринта на 26 март 2017 г. се минава към лятно часово време, 

като часовниците се преместват с един час напред. Ако можем по 

някакъв начин да го кажем и за другите страни от света,  в които 

също се минава към лятно часово време или просто да го оставим 

така. Защото така записано изречението, не става ясно, че говорим 

само за България.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, имате ли коментари? Колеги, в оперативен порядък постъпи 

предложение  към това  съобщение  да  се  допълни  още  един абзац 

относно смяната на времето на територията на страната.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева Севинч Солакова, Таня Цанева); против 

– 3 (Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Иванка Грозева).

Прие се това предложение. 

Колеги,  подлагам на гласуване и съобщението,  което да се 

публикува на нашата страница и да се изпрати до медиите. Режим на 

гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  

Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Йорданка Ганчева).

Заповядайте, за отрицателен вот.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  считам,  че  тъй като беше 

казано  от  колегата,  който  го  предложи съобщението,  че  ще  бъде 

изпратено и чрез ДКП-тата до Външно и т.н., считам, че изречението 

относно смяната на часовото време би могло да създаде объркване и 

да създаде почва за поставяне на въпроси. Затова гласувах „против”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Матева има думата по доклади по писма.

Към т. 6. Доклади по писма.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Имам да докладвам само за 

сведение едно съобщение от Агенцията за обществени поръчки с вх. 

№ ЦИК-06-4-4 от 20 март 2017 г. във връзка с публикация в сайта на 

агенцията  на  обявление  за  възложена  поръчка  за  консултантски 

услуги за организиране и провеждане на разяснителна кампания.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, с това давам почивка до 14 ч.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  втората  част  от 

днешното заседание.

Уважаеми колеги, преди да преминем към точките от дневния 

ред, заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо   председател,  моля  да 

включим нова точка в дневния ред – промяна в състава на ОИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

нова точка 2а.

Уважаеми колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка. Който е 

съгласен да се включи нова точка 2а с  това съдържание,  моля да 

гласува.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,   Мартин  

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

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Колеги, продължаваме с доклад по точка първа от 

дневния ред. Заповядайте, господин Христов.

Към  т.  1.  Проекти  на  решения  относно  регистрация  на 

наблюдатели.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги,  във  вчерашния  ден  приех  документите  със  заявление  за 

наблюдатели  от  Сдружение  на  роверите.  Представиха  ни  пето 

заявление  допълнително.  Бяха  представени  всички  необходими 

документи,  в  това  число  и  пълномощно  и  списък  за  168 
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упълномощени  представители  на  сдружението.  Предадохме 

информацията  на  „Информационно  обслужване”  за  проверка. 

Проверката ни е върната днес и се оказа, че от 168 души има петима, 

които не отговарят на изискванията.

Предлагам  ви  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 

решение,  че  регистрира  като  наблюдатели  в  страната  163 

упълномощени  представители  на  Сдружение  „Сдружение  на 

роверите”  по  списъка,  който  виждате,  от  163  лица.  На 

регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения и да бъдат 

вписани в публичния регистър.  Решението подлежи на обжалване 

пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна 

комисия в тридневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни 

проект на решение.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

Солакова, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 4581-НС.

Продължаваме  с  точка  2а  –  промяна  в  състава  на  ОИК. 

Заповядайте, госпожо Грозева.

Точка 2а. Промяна в състава на ОИК – Димово.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Колеги, номерът на проекта е във вътрешната мрежа с № 4572.

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-119 от 22 март 2017 г. е 

постъпило писмо от Общинската избирателна комисия – Димово, с 

което ни препращат заявлението на Мариана Панайотова Гергова, 

член  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Димово.  Същата  ни 

уведомява,  че моли да бъде освободена като член на Общинската 

избирателна  комисия  –  Димово,  тъй  като  има  намерение  да  бъде 

регистрирана като кандидат за кмет на кметство Гара Орешец.
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Предлагам ви на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 

51,  ал.  2,  т.  5  от  Изборния  кодекс  да  освободим  като  член  на 

Общинската избирателна комисия – Димово, област Видин, Мариана 

Панайотова Гергова със съответния ЕГН, и да анулираме издаденото 

й удостоверение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 

тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  имате  ли  коментари?  Не  виждам.  Гласуваме  така 

предложения проект на решение.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

Солакова, Таня Цанева).

Госпожо Грозева, това е Решение № 4582-МИ/НР.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред – доклади 

относно гласуването извън страната. Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка 4. Доклади относно гласуването извън страната.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  тази  точка  трябва  да 

разгледаме докладваният от мен за сведение и запознаване ред за 

обработка  на  документите  чрез  Комуникационния  пункт.  Както 

знаете,  във  връзка  с  работната  среща,  която  беше  проведена  с 

„Информационно обслужване”, беше обсъден въпросът и съответно 

по  предложение  на  колегата  Чаушев  от  „Информационно 

обслужване” постъпи и редът, обективиран в диаграми. Това е с вх. 

№ НС-00-242 от 19 март 2017 г. Към тези диаграми е приложен и 

материалът като текст, като има болдвано едно изречение в точка 9: 

„При съвпадение приемно-предавателната разписка се потвърждава 

в системата, а копието на СИК протокола се сканира.”

Това  е  предложението  от  „Информационно  обслужване”, 

което е ново, различно от реда, който беше въведен за втория тур на 

изборите за президент и вицепрезидент.
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Може  би,  колеги,  трябва  да  направим  корекция  в 

наименованието на този ред,  а той е за  приемане на документи в 

изборния ден. Защото знаете, че такива документи се обработват и в 

предизборния ден с оглед приемането и предаването на материалите 

и  книжата  от  секционните  избирателни  комисии.  В  Централната 

избирателна комисия не е  бил повдиган въпросът за  приемане на 

нарочен ред за това приемане, нямаме, доколкото знам, проблеми. 

Знаете  защо  се  наложи,  защо  го  приехме  –  за  подобряване 

ефективността  на  обработката  на  документите  и  в  частност  на 

резултатите чрез Временния комуникационен пункт.

Колеги,  в  случай  че  го  приемем,  да  го  изпратим  на 

„Информационно  обслужване”,  да  го  предоставим  за  запознаване 

срещу подпис на отговорника на Временния комуникационен пункт, 

съответно  на  служителите,  както  беше  миналата  година,  и  да  го 

предоставим  за  запознаване  от  сътрудниците  и  членовете  на 

Централната избирателна комисия, които ще работят във Временния 

комуникационен пункт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. Колеги?

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направените 

предложения.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Мария Мусорлиева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Продължете, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би с писмо да изпратим на 

„Информационно  обслужване”,  както  сме  направили  миналата 

година.  И  сега  възниква  въпросът  да  пращаме  ли  до  ДАНС 

официално, или както беше на предходните избори, с отговорника 

на Временния комуникационен пункт срещу подпис да получи реда. 

И  да  го  разлепим  в  помещението  да  се  запознаят  колегите  и 

сътрудниците. Да гласуваме този ред.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмото, а също така 

и получаването на реда от ръководителя на съответното звено.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева).

Колеги, ще върнем на доклад тази точка в по-късен час.

Уважаеми колеги, продължаваме с доклади по дела, жалби и 

сигнали. Първи докладчик е господин Арнаудов.

Към точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  вчера  ви  докладвах  жалба, 

постъпила в Централната избирателна комисия с вх.  № НС-10-87. 

Жалбата  и  всички  материали  към  нея  се  намират  в  моя  папка  в 

днешно заседание, където се намира и проектът на решение, което 

съм  изготвил  с  №  4568.  Доста  материали  има  приложени  към 

жалбата,  не  знам дали  сте  успели да  се  запознаете.  Аз  я  изчетох 

подробно  и  съм  подготвил  един  проект  на  решение,  с  което 

отменяме  решение  №  76-НС  от  17  март  2017  г.  на  Районната 

избирателна  комисия  –  Пловдив,  и  връщаме  преписката  за  ново 

произнасяне съобразно мотивната  част  на настоящото решение.  В 

мотивите  съм изложил,  че  видно от  представените  доказателства, 

както  и  от  служебната  проверка,  която  е  извършила  РИК.16, 

Пловдив, конкретните билбордове съдържат надписа „Купуването и 

продаването на гласове е престъпление”, но този надпис е много по-

малък от законоустановените 10 процента, каквато е изискването на 

чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.

В същата папка, където са материалите по делото, има и един 

файл, казва се „Билборд 10%”, може да го видите. За улеснение на 

колегите  от  Комисията  помолих да  бъде  разделен на  десет  равни 

части, за да придобиете представа горе-долу колко е 10 процента и 
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да  направите  сравнение  с  надписа,  който  се  намира  върху  самия 

билборд в момента.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Аз не виждам в проекта на колегата къде 

е установил и липсата на това кой издава въпросния билборд. Това 

също е нарушение.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Приемаме предложението на господин 

Райков.  Тъй  като  политическа  партия  ГЕРБ  официално  се 

разграничиха  от  този  билборд,  ние  нямаме  яснота  точно  кой  го 

издава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предполагам,  че  съумяхте  да  се  запознаете  с  преписката,  с 

предложения  от  колегата  Арнаудов  проект  на  решение  и  с 

доказателствения материал. Заповядайте, господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: По предложение на колегата Райков в 

мотивната част ще бъде установено и нарушение по чл. 183, ал. 1, а 

именно  че  не  е  посочено  кой  е  издателят  на  този  агитационен 

материал билборд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, друго? Господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз имам предложение във втория абзац на 

втора  страница,  където  пише,  че  е  приела  решение,  с  което  е 

отхвърлила предложението за решение, направено от докладчика, да 

напишем, че е приела решение за отхвърляне по реда на чл. 70, ал. 4. 

Защото  е  константна  практиката  в  това  отношение  да  не 

коментираме проекти за решения.

От друга страна – то не е към докладчика, а е принципно мое 

становище  и  то  вече  е  възприето  от  Централната  избирателна 

комисия по други случаи – аз считам, че госпожа Корнелия Нинова 

и госпожа Александра Берданкова нямат активна легитимация като 

жалбоподатели  и  жалбата  им  следва  да  бъде  оставена  без 

разглеждане като недопустима,  доколкото те  са податели само на 

сигнал и това не ги прави страна в процеса. Такава е практиката на 
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Върховния административен съд. Има и наше решение. Според мен 

те  не  са  легитимни  да  обжалват  решението  на  Районната 

избирателна комисия, доколкото те са подали сигнала до Районната 

избирателна комисия и това не ги прави страна вече по преписката. 

Считам, че нямат правен интерес и жалбата трябва да бъде оставена 

без разглеждане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Намираме  се  в  специално 

производство по Изборния кодекс. Всеки избирател, представител на 

партията кандидат, е заинтересуван да участва в производството по 

ЦИК, да подава жалби срещу решенията както на СИК, на РИК, така 

и на ЦИК пред Върховния административен съд. Административно-

процесуалният кодекс тук е неприложим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Както  обичат  да  казват  колегите, 

ноторно известно е, че Корнелия Нинова е кандидат в тези избори за 

народен  представител,  така  че  считам,  че  има  правен  интерес  да 

подава жалби срещу всяко решение на всяка избирателна комисия. 

Дори да  приемем,  че  не  следва  да  се  подават  жалби,  може да  се 

приеме само и за сигнал това, което е изпратено, така че има правен 

интерес и Централната избирателна комисия може да бъде сезирана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще ползвате ли 

дуплика?  Колеги,  имате  ли  други  предложения?  Заповядайте, 

господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колегата Райков предложи да се запише в 

решението, че е налице нарушение по чл. 183, ал. 1, тоест от чие име 

е издаден материалът. Аз съм против това нещо и не знам какво е 

схващането на колегата Райков, че не е налице от чие име се издава. 

Вие имате предвид да пише коя печатница е напечатала съответния 

материал  или  след  като  пише  името  на  политическия  субект,  от 

чието име се издава материалът, това не означава ли според вас, че е 

налице от чие име се издава?

31



ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Арнаудов за първа реплика.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Моята  реплика  е  следната.  Да, 

наистина върху агитационния материал пише името на ГЕРБ, но от 

пресцентъра на ГЕРБ официално се разграничиха от този материал и 

казаха, че той не е техен, не е поръчван и не е плащан от тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Втора  реплика 

на госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз исках да кажа същото като колегата 

Арнаудов.  А  пък  в  крайна  сметка  Изборният  кодекс  в  първата 

алинея на чл.  183 изрично е закрепено изискването задължително 

всеки агитационен материал да съдържа от чие има се издава.  Не 

смятам,  че  наименованието  на  една  политическа  сила,  която  е 

участник в изборите, съдържащо се в този агитационен материал, е 

достатъчно да се приеме, че тя го издава.  Въпреки че навежда на 

тези мисли,  не е  безспорно установено,  че тази политическа сила 

издава този агитационен материал.

Така  че  аз  съм  съгласна  и  ще  подкрепя  да  се  включи  в 

мотивната част на проекта, че има нарушение и на това изискване на 

Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Ще 

ползваме  ли  дуплика?  Не.  Не  виждам  други,  които  желаят  да 

участват в разискванията.

Колеги, пред нас е изготвен проект на решение. Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  направих  предложение  да  бъде 

оставено  без  разглеждане,  което  моля  да  бъде  подложено  на 

гласуване,  но  ако  то  не  постигне  необходимото  мнозинство,  аз 

считам, че в този конкретен случай не е необходимо да връщаме за 

ново произнасяне, тъй като фактите са ясни, а следва ние да отменим 

решението, което по същество е решение за отхвърляне и ние да се 

произнесем с решение, с което да установим нарушението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Решение за установяване на нарушението.
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Уважаеми колеги, това беше изказване, така че имате право 

на  реплики  към  това  изказване.  Уважаеми  господин  Ивков,  няма 

различие  между  изказване  и  предложение,  колегите  в  зала  се 

изказват,  като  по  време  на  изказването  предлагат  -  предлагат  по 

същество или предлагат по процедура.

Уважаеми колеги, имате ли реплики към господин Ивков. Не 

виждам.

Пред нас имаме проект на решение. В зала обаче, докато го 

разглеждаме по същество,  постъпи предложение да бъде оставено 

без разглеждане поради аргументи, посочени от господин Ивков.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  5 (Георги  Баханов,  

Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Румен Цачев);  

против –  13 (Бойчо  Арнаудов,  Владимир Пенев,    Ерхан Чаушев,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Уважаеми  колеги,  не  се  прие  това  предложение.  Има  ли 

отрицателни вотове? Не виждам.

Уважаеми  колеги,  имаме  проект  на  решение.  Към  него 

постъпи  предложение  за  допълнение  в  мотивната  част,  а  именно 

мотивите да се допълнят и с нарушение на чл. 183, ал. 1. Тъй като в 

зала  постъпи  и  противно  мнение,  подлагам,  колеги  на  гласуване 

допълването на мотивната част. Режим на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева);  

против  –  6 (Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Севинч Солакова).

Колеги,  това  предложение  постигна  необходимото 

мнозинство.

Колеги, в зала постъпи и друго предложение, а именно ако не 

се приеме първото предложение на господин Ивков, което не беше 
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прието, да отменим решението и ние да се произнесем с решение за 

установяване на нарушение, а не да връщаме преписката.

Колеги, това е ново предложение по същество. Ето защо сега 

ще  поставя  на  гласуване  основното  предложение  на  докладчика 

ведно с промяната, която току-що приехме.

Колеги,  режим  на  гласуване  на  проекта  на  решение  на 

докладчика.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева);  против  –  7 

(Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова).

Колеги,  не  постигна  необходимото  мнозинство  така 

предложения ни проект на решение и постъпи ново предложение по 

същество,  а  то  е  Централната  избирателна  комисия,  като  отмени 

решението,  да  излезе  със  собствено  решение  за  установяване  на 

нарушението. Режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Ивайло  

Ивков,  Камелия  Нейкова,  Катя Иванова,  Мартин Райков,  Росица  

Матева,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева);  против  –  10  (Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева,  Мария Мусорлиева, Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова). 

Уважаеми  колеги,  и  това  предложение  не  постигна 

необходимото мнозинство.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз  ви моля  да  прегласуваме  основното 

предложение на докладчика, защото сега при това положение аз ще 

го  подкрепя,  а  преди  не  можех  да  го  подкрепя,  защото  то 

противоречеше  на  моето  предложение  ние  да  се  произнесем  по 

случая. Така че ще има различен вот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  в  рамките  на  този  проект  сме,  така  че  подлагам  на 
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прегласуване основното предложение на докладчика. Колеги, режим 

на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня  

Цанева);  против – 5 (Георги Баханов, Емануил Христов, Йорданка  

Ганчева, Румен Цачев, Севинч Солакова).

Колеги, решението е № 4583-НС.

Първи  заявил  се  за  отрицателен  вот  е  господин  Баханов. 

Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  считам,  че 

Централната  избирателна  комисия  прие  абсолютно 

незаконосъобразно  решение,  именно  решение  при  нарушена 

процедура.  Подлагат  се  на  прегласуване  проекти  веднага  след 

първото им гласуване, а не след като минат още две-три гласувания 

на други предложени проекти за решения и като се види, че те не 

постигат  необходимото  мнозинство,  след  три-четири  проекта  се 

подлага  на  прегласуване  някакъв  проект,  който  те  бил  гласуван 

преди  тези  три-четири  проекта.  абсолютно  незаконосъобразно 

решение относно процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Втори отрицателен вот – госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  гласувах  „против”  по 

съображения, по които гласувах против и първото решение, когато 

не постигна необходимото мнозинство, тъй като не съм съгласна с 

предложения ни проект на решение. Но считам, че при повторното 

гласуване и процедурата на прегласуване Централната избирателна 

комисия нарочно искаше да постигне необходимото мнозинство, за 

да мине проектът на решение в този му вид.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Има 

ли други отрицателни вотове? Не виждам.

Уважаеми господин  Арнаудов,  имате  ли  други  доклади  по 

тази точка? Заповядайте.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви един сигнал с вх. 

№ НС-11-35 от 21 март 2017 г., намира се във вътрешната мрежа в 

моята  папка.  Озаглавен  е  „Сигнал  относно  бавност  на  РИК  – 

Перник, за произнасяне по жалби”. 

„В качеството си на упълномощен представител на коалиция 

„БСП за България” съм депозирал в Районната избирателна комисия 

– Перник, жалба с вх. № 143 от 16 март 2017 г. относно нарушение в 

предизборната  агитация  от  страна  на  политическа  партия  ГЕРБ – 

Перник. До настоящия момент няма произнасяне по същата, с което 

необосновано се забавят последиците от евентуални нарушения на 

изборния  процес.  Моля  незабавно  да  предприемете  действия,  с 

които да задължите Районната избирателна комисия – Перник, да се 

произнесе по същите, тъй като нарушенията са налице, а кампанията 

очевидно се води с действия в противоречие с императивната норма 

на чл. 182, ал. 3 от Изборния кодекс.”

Вчера се свързах с председателя на РИК – Перник, точно по 

отношение на тази жалба. Преди това бях проверил на страницата на 

РИК – Перник, наистина няма произнасяне. От председателя разбрах 

обаче,  за  те  за  да  се  произнесат  по  тази  жалба,  са  изпратили 

запитване до общината да им каже кой стопанисва автобусите, върху 

които  има  рекламни  материали  и  агитация  и  т.н.  Изпратили  са 

запитване до общината да им каже кой стопанисва тези автобусни 

линии, за да могат евентуално при установяване на нарушението да 

знаят и кого да санкционират. Ще има произнасяне по жалбата, но в 

момента  просто  изчакват  отговора  от  общината  и  допълнителна 

информация.  Казаха,  че имат и други сигнали и чакат  едно общо 

писмо  от  общината  да  им  бъде  предоставена  информация,  за  да 

могат  да  вземат  решение по въпроса.  Затова  засега  ви докладвам 

този сигнал за бавност за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  не  съм  съгласна  да  остане  за 

сведение,  тъй  като  считам,  че  в  това  кратко  време,  оставащо  до 

изборите,  в крайна сметка ще се обезсмисли изобщо вземането на 
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решение,  докато  Районната  избирателна  комисия  –  Перник,  чака 

общината да изготви отговора.

Предлагам да  се  дадат  указания  на  Районната  избирателна 

комисия да изиска незабавно от кмета на общината информацията и 

да се произнесе по сигнала с решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Като  реплика  на  колегата  Матева,  да 

изискаме тогава от РИК – Перник, писмото, с което са изискали от 

община Перник да им предостави тази информация, за да видим там 

какво  е  записано,  какъв  срок  са  дали  на  община  Перник  –  дали 

незабавно, дали тридневен, дали десетдневен срок и едва тогава да 

изискаме от РИК – Перник, да изиска незабавно информацията от 

общината.  Понеже  те  в  тяхното  писмо  може  да  са  написали 

„незабавно предоставете”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 

е  и  под  формата  на  реплика,  и  под  формата  на  предложение. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Предложението на колегата 

Баханов предполага още повече забавяне в произнасянето, но както 

реши Комисията, така.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  други  предложения?  Заповядайте,  господин 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам да оставим за сведение този 

сигнал,  защото  колегата  докладчик  е  предприел  всичко,  което 

според мен Централната избирателна комисия може да предприеме. 

Дали сме яснота, че сме заинтересовани от това, което се случва, и 

защо  не  са  се  произнесли  в  срок  по  сигнала.  Те  са  обяснили, 

предприемат се необходими преюдициални действия, за да се изясни 

фактическата обстановка по случая. Това че е отнело повече време 

не  може  да  се  вмени  във  вина  на  нашите  колеги  от  Районната 

избирателна  комисия.  На  този  етап  аз  не  виждам  Централната 
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избирателна  комисия  освен  за  сведение  да  го  остави  какво  друго 

може да направи с този сигнал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков.  Колеги,  има  ли други желаещи за  изказване.  Не 

виждам.

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 8 (Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против 

–  9 (Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Мусорлиева,  Румен Цачев).

 Не постигна необходимото мнозинство това предложение.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Оттеглям моето предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  в  такъв  случай  поради  липса  и  на  други 

предложения остава за сведение.

Следващ докладчик по тази точка е господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в моята папка от днес е качено 

всичко  по  отношение  на  тази  жалба,  включително  и  сигнала  и 

решението. В жълтата папка са материалите по преписката, а с № 

4575  е  проектът  ми за  решение.  Докато  се  запознавате,  на  което 

силно се надявам, аз ще ви направя едно резюме на случая.

Жалбата  е  от  Магдалена  Ташева,  която  се  представя  като 

представител на политическа партия Атака, срещу решение № 157-

НС от 17 март 2017 г.  на РИК – Пловдив област.  С обжалваното 

решение Районната избирателна комисия се е произнесла по повод 

получен сигнал от Енко Найденов, представящ се за председател на 

Общинския съвет  на БСП,  Асеновград,  за  твърдяно нарушение за 

използване  на  българския  флаг  в  агитационен  материал  на 

Обединени патриоти, респективно на госпожа Ташева.

Районната  избирателна  комисия  е  разгледала  сигнала, 

извършила е служебна проверка на място, установила е наличието на 

билборда,  за  който  между  другото  доста  добре  са  били  дадени 
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координатите в сигнала, не е било трудно. Установила е наличието 

на нарушение, тъй като, твърдят в мотивната си част, че цветовете са 

бяло,  зелено  и  червено,  на  правоъгълници  и  т.н.  В  смисъл 

твърденията  в жалбата за  незаконосъобразност са поради това,  че 

цветовата  комбинацията  на  билборда  е  фон на  думите,  съответно 

„Доходи, справедливост, сигурност”, а не на госпожа Ташева и не 

може да бъде окачествена тази цветова комбинация като българския 

национален флаг.  Развиват  се  доводи,  че  така  наречената  цветова 

комбинация се отличава по пропорции, размери и цветови нюанси от 

националния  флаг  съгласно  дефиницията  на  чл.  15,  ал.  4  от 

специалния закон.

Изтъква  се,  че  противоречи  на  практиката  на  Върховния 

административен съд, като се цитира едно конкретно решение, което 

също е приложено, в случай че Централната избирателна комисия не 

се е запознала с него до момента, от жалбоподателя.

Прегледах всичките материали. Случаят е абсолютно изяснен 

от фактическа страна. Спорът е правен дали това изображение, което 

виждате и което всъщност ние не може да установим по безспорен 

начин какво е, а чисто емпирично, гледайки картинката, обаче нито 

представителят  на  БСП,  нито  госпожа  Ташева,  нито  Районната 

избирателна  комисия  оспорват  и  аз  съм  приел  за  безспорен  този 

факт, че цветовете са бяло, зелено и червено. 

Не можех да опиша всичко, защото трябваше да стане на пет-

шест страници, но за разлика от цитираното решение на Върховния 

административен  съд,  където  се  касае  за  такъв  материал,  който 

обаче е различен по своето същество, касае се за една съвсем малка 

дъга,  която  заема  незначителна  площ  от  плаката,  пресечена  е  с 

европейското  знаме,  не  са  правоъгълници  и  не  са  в  съответните 

размери,  за  цветовете  не  може  да  се  направи  точен  анализ,  тук 

случаят  е  различен.  Аз  считам,  че  разположен  по  този  начин  на 

близо  една  шеста  от  цялата  площ  на  плаката,  се  касае  точно  за 

изображение  на  българския  национален  флаг  и  не  считам,  че 

изводите на Районната избирателна комисия са неправилни в това 

отношение.
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Нещо,  което  няма  да  видите  в  мотивите,  с  които  се 

запознавате,  е,  че  Районната  избирателна  комисия,  макар  и  да  е 

установила  нарушение  в  мотивната  си  част,  е  казала,  че  няма  да 

установява по принцип в диспозитива, защото, видиш ли, не можело 

да се разбере кой е извършителят, което не споделям. Но с оглед на 

това, че не може на жалбоподателя да му се влошава положението, 

не съм засегнал този въпрос.

Не  съм  засегнал  и  един  друг  въпрос,  който  се  разисква  в 

жалбата,  защото  го  считам  за  абсолютно  ирелевантен,  а  именно 

казано  е,  че  други  политически  сили  (представен  е  и  плакат  на 

други)  използват  националния  герб,  пък  за  тях,  видиш  ли,  няма 

решения на съответната РИК.

В общи линии това е. Другото е писменият проект, който е 

пред  вас.  Аз  се  запознах  и  с  цитираното  решение  на  Върховния 

административен съд отново,  макар че го  бях чел преди време,  и 

считам, че то не е тълкувателно, както преди време за друг случай 

каза колегата Сидерова, не се извличат общи принципи, а касае един 

конкретен  случай,  който  не  е  идентичен  и  дори  не  се  доближава 

изображението,  както  в  този  случай.  Считам,  че  вътре  в  самото 

решение  доста  противоречиво  са  тълкувани  разпоредбите  на 

специалния Закон за държавния печат и знамето, като например се 

казва накрая, че различно би било положението, ако би било не на 

син, а на друг фон целият плакат. 

В  този  конкретен  случай  аз  предлагам  този  проект  за 

решение, а именно да оставим без уважение жалбата.

И само да добавя по отношение на допустимостта, ако не сте 

обърнали  внимание.  Жалбата  е  подадена  дословно  от  госпожа 

Магдалена Ташева, пише, като представител на политическа партия 

Атака.  Не  е  приложено  пълномощно,  аз  считам,  че  тези  случаи 

изискват  бързина на произнасянето както в предходния случай от 

Районната  избирателна комисия – Перник,  така  и от  Централната 

избирателна комисия, когато се произнася като втора инстанция. И 

аз считам, че тя самата има правен интерес, доколкото в кръгчето с 

нейния  номер  за  преференция  е  изобразен  нейният  лик  и  тя  е 
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кандидат на съответната коалиция „Обединени патриоти”. Тя не се 

представя  като  техен  пълномощник,  няма  жалба  от  Обединени 

патриоти,  но  няма  и  пълномощно  от  политическа  партия  Атака, 

която е съставна част на коалицията. Нарочно не съм изследвал този 

въпрос, тъй като считам, че правните последици няма да са различни 

и считам жалбата за допустима, но като подадена от физическото 

лице кандидат за народен представител госпожа Ташева.

Повече – ако има въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз имам първи въпрос и след това ще 

изразя становище. Дали въз основа на материалите, цветни ли са или 

са  черно-бели,  как  се  установява,  че  всъщност  на  билборда  е 

изобразено българското знаме?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз преди малко поясних. Много трудно 

може това  да  се  види от  самата  картинка,  но  това  е  залегнало  в 

мотивната част на решението на колегите от Районната избирателна 

комисия, които са установили на място. Цветовото изображение не 

се  оспорва от  самия жалбоподател,  такова е  и мнението,  макар и 

нерелевантно, на подалия представител на БСП от Общинския съвет. 

Централната  избирателна комисия едва  ли трябва да командирова 

някого, за да се убеди в цветовете, след като никоя от участващите в 

процедурата страни не оспорва така твърдените факти. А и е видно 

от  снимковия  материал,  че  са  обособени  три  правоъгълник,  така 

както  съм ги  описал  в  мотивната  част  на  решението  и  те  заемат 

приблизително  пространство  около  една  шеста  от  материала,  аз 

също  ги  насложих,  не  съм  правил  специално  изображение  за 

наслагването.  На  това  се  базирам,  колега  Пенев,  нямам  други 

възприятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте да изразите позицията си, господин Пенев, под формата 

на дуплика.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  като  имам  предвид  какво 

нарушение  е  приела  Районната  избирателна  комисия  че  е 
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установила, тоест използването на българското знаме, на мен ми се 

струва,  че  все  пак  съществен  елемент  във  връзка  с  преценката 

правилността на това решение е да се установи дали на въпросния 

агитационен  материал  има  някакво  изображение,  което  да 

представлява  знаме.  Наличието  на  хоризонтално  подредени  три 

цвята,  дори  да  съвпадат  с  цветовете,  които  се  използват  в 

българското  знаме,  все  още  не  означава,  че  на  агитационния 

материал е изобразено знаме. Макар действително да не се вижда на 

този  агитационен  материал,  който  е  публикуван  във  вътрешната 

мрежа, тъй като е черно-бял,  е съвсем видно,  че  всъщност имаме 

подредени хоризонтално три правоъгълника с три различни цвята, 

върху които има изписан текст и които така подредени, по никакъв 

начин не създават асоциация за знаме. Тоест самото съществуване 

на  трите  цвята,  които  се  използват  в  българското  знаме,  още  не 

означава, че на агитационния материал е изобразено знаме.

Отделно от това,  напълно и категорично не съм съгласен с 

мотивите на решението, предложено от колегата,  според които на 

борда  в  съществените  си  елементи  до  голяма  степен  съвпада  с 

определението (опитвам се да цитирам). Колеги, или съвпада или не 

съвпада,  то  не  може  да  съвпада  до  голяма  степен  или  до  малка 

степен,  или  до  средна  степен.  И  когато  не  съвпада  с  всичките 

елементи, значи няма как да съвпада.

Също не съм съгласен, че цитираното решение на Върховния 

административен съд е ирелевантно. Да, разбира се, то е по повод 

конкретен казус,  разбира се,  агитационният материал,  за  който се 

отнася  решението,  по  който  е  постановено  от  Върховния 

административен съд, е различен като съдържание и като решение, 

но в това решение на Върховния административен съд има изразено 

разбирането  на  Върховния  административен  съд  за  това  кога  е 

нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 във връзка с използване 

на българското знаме.  Бих искал да цитирам съвсем точно,  там е 

казано: „В този смисъл напълно произволни са изводите на ЦИК за 

съдържащо се внушение, основано на националния символ. От една 

страна, с оглед забраната на чл. 183, ал. 4 е свързана с използването 
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в агитационни материали на знамето като символ, което означава да 

е  възпроизведено  формално  и  точно  съобразно  изискванията  за 

неговата  форма и  съдържание,  а  не  внушение  за  него.”  В  случая 

само  заради  това,  че  са  използвани  три  цвята,  които  съвпадат  с 

цветовете на знамето, не знам доколко е изяснено, че всеки един от 

цветовете точно и формално съвпада с цветовете, които би трябвало 

да са върху националния флаг, да приемем, че е налице изображение 

на  националния  флаг,  защото  такова  ни  е  внушението,  което 

добиваме, гледайки агитационния материал.

В  случая  Районната  избирателна  комисия  не  е  извършила 

проверка, която да установи, че изображението, което се намира на 

агитационния  материал,  формално  и  точно  възпроизвежда 

българското знаме според изискванията, които са в чл. 15 на Закона 

за държавния печат и националното знаме на Република България и 

Приложение № 2 към него.

В тази връзка предлагам да постановим решение, с което да 

приемем,  че  жалбата  е  основателна  и  да  отменим  обжалваното 

решение като неправилно и незаконосъобразно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: По отношение на упреците към мотивната 

част и към това, което е предложил докладчикът. Аз държа на това, 

което  съм  ви  предложил  в  мотивната  част,  че  почти  напълно 

съвпада.  Очертал  съм  и  разликите  с  цитираното  решение  на 

Върховния административен съд. Там пише също така, че съгласно 

чл. 15, ал. 2 от Закона за държавния печат и националното знаме на 

Република България националното знаме е трицветно: бяло, зелено и 

червено.  На  следващо  място,  съгласно  ал.  3  към  закона, 

националното  знаме  има  правоъгълна  форма  и  се  състои  от  три 

цвята:  бял,  зелен,  червен,  разположени  водоравно  отгоре  надолу, 

като цветните полета са еднакви по форма и размер. Е, в конкретния 

случай,  за  разлика  от  разглеждания  тогава  от  Върховния 

административен  съд  случай,  тези  елементи  съвпадат.  Не  съм 

сигурен единствено дали съвпада в Приложение № 2 към точка 1.1., 

43



че съотношението на ширина към дължина е три към пет, но и там е 

приблизително така.  Затова съм го описал така.  И не трябва това 

решение  да  се  чете  като  библия  за  всички  случаи,  то  се  чете  за 

конкретен  случай,  в  който  нямаме  правоъгълници,  не  са 

разположени  така  и  е  на  по-малко  място,  под  формата  на  дъга. 

Цветовото изображение също не е в същите цветове. Тук няма спор 

по  отношение  на  изображението,  няма  спор,  че  са  разположени 

водоравно правоъгълници.

С две думи, за мен няма спор, че съответната  политическа 

сила  е  използвала  изображение  на  българския  трибагреник  по 

смисъла и съгласно  волята  на законодателя,  интерпретирана в чл. 

183, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс. Случаят е различен 

от разглеждания тогава от Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Може  би  явно  докато  си  разменяме 

реплики и дуплики, ще четем цялото решение. Понеже не го четем 

цялото,  постепенно явно ще го изчетем цялото. Различна би била 

хипотезата, се казва в него, ако фонът на материала е изцяло решен в 

цветовете  на  националния  флаг.  А  в  случая  изобщо  няма  такова 

решение в този агитационен материал, в него има използвани просто 

цветовете от трикольора в една част от агитационния материал. Но 

това въобще не означава, че там е изобразено българското знаме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само едно нещо искам да допълня. 

Знамето ни по принцип е бяло, зелено, червено, тук и цветовете не 

са  в  този  ред.  Като  се  присъединявам  към  всичко,  изложено 

подробно от колегата Пенев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  има  ли  други  желаещи за  изказване?  Не  виждам,  колега. 

Чуха се тезите. Има основно предложение на докладчика, постъпи 

ново предложение по същество.
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Уважаеми  колеги,  първо  трябва  да  подложа  на  гласуване 

основното предложение на докладчика. Подлагам на гласуване така 

предложения проект на решение. Режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  8 (Емануил  Христов,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова); против – 

9 (Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  

Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,   Мария Мусорлиева,  

Севинч Солакова, Таня Цанева).

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах 

„против”,  защото след като се запознах с  преписката,  е  видно,  че 

няма  единно  разбиране  по  отношение  на  това  кога  се  използва 

българското  знаме  или  българският  флаг  и  кога  не  се  използва. 

Спомням си, преди може би една седмица разглеждахме друг сигнал 

или  друга  жалба  във  връзка  с  други  билбордове  на  друга 

политическа  сила,  при  която  също  имаше  трибагреник  със 

съответното изображение на българското знаме. Тогава защитихме 

съвсем различна позиция, тоест че това не е, цитирайки решението 

на Върховния административен съд. В тази връзка аз лично считам, 

че следва Централната избирателна комисия да има ясни критерии 

кога  прилага,  че  има  трибагреник,  кога  го  няма,  тоест  кога  се 

използва българското знаме или не.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  постъпи  ново  предложение  по  същество  от 

господин Пенев, а именно жалбата да бъде намерена за основателна 

със съответните мотиви, които той подробно изложи, решението да 

бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Росица Матева,  

Севинч Солакова);  против – 7 (Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  
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Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румяна  

Сидерова, Таня Цанева).

Колеги,  не  събра  необходимото  мнозинство  и  това 

предложение. Решението е за отхвърляне. Това е Решение № 4584-

НС.

Има ли отрицателни вотове? Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах „против”, защото тук имаме 

очевидно  нарушение  на  разпоредбата  на  чл.  183,  ал.  4.  Ако 

възприемем  логиката,  изказана  от  колегата  Пенев  и  другото 

предложение, то този текст на Изборния кодекс би следвало да го 

обявим за мъртъв, той никога не би могъл да бъде приложен и тази 

забрана ние не бихме могли да приложим. Аналогията с решението 

на Върховния административен съд е далечна, където става въпрос 

за  дъга  и  на  съвсем  други  размери  и  е  наистина  стилистично 

изображение, докато тук несъмнено става въпрос за това, че на фона 

на българския флаг се изписва слогънът на една политическа сила. 

Затова  аз  нямаше  как  да  подкрепя  решение,  с  което  да  отменим 

решението на колегите от РИК.17.

Що се касае до това как са установили цветовете, едва ли има 

по-добър начин от това да се отиде на място и да  се види какво 

точна представлява изображението от съответните длъжностни лица 

членове на РИК, което те са сторили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Има 

ли други отрицателни вотове? Не виждам.

Уважаеми  колеги,  следващ  докладчик  по  тази  точка  е 

госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-20-83 от 20 март 

2017 г. сме получили писмо от Съвета за електронни медии, което ви 

докладвах  вчера  за  сведение.  С  писмото  Съветът  за  електронни 

медии  ни уведомява, че са установили, че на 17 март по време на 

информационните емисии „Новини” на Нова телевизия се огласява 

информация за електоралната нагласа от социологическите агенции 

„Афис” и „Галъп Интернешънъл”. Изпращат ни електронен носител 
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със съответните записи, за да преценим дали е в съответствие със 

законодателството.

Колеги, аз изгледах и четирите видеоматериала. Общо взето 

информацията, която се предоставя, е една и съща, повторени във 

всяка една от новинарските емисии. Във всички тях в началото на 

представяне на информацията за изследването, проведено от агенция 

„Афис” и от „Галъп Интернешънъл” след това, в началото се казва 

от кого е проведено изследването, а в края има информация от кого е 

направено изследването и от кого е финансирано. По същия начин е 

във всички останали три емисии.

Колеги, не съм подготвила проект на решение. Може би ви 

прави  впечатление,  че  в  началото  информацията,  която  се 

предоставя, е само кой е извършил социологическото проучване, без 

информация  за  финансиране,  но  след  като  тази  информация  се 

предоставя в края на изследването както  за агенция „Афис”, така и 

за агенция „Галъп Интернешънъл”, аз считам, че можем да приемем 

писмото за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, упълномощавам госпожа Солакова да води.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението  и  виждането  на  колегата  Нейкова,  че  можем  да 

приемем  писмото  за  сведение.  И  аз  мисля  така.  Вие?  Време  за 

запознаване. 

Мисля, че вече всички мислим така.

Следващият докладчик по тази точка е колегата Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  за 

сведение  отново жалбата  на  господин Йордан  Татарски,  областен 

управител на област Кюстендил, срещу нашето решение, която беше 

пристигнала  по  електронната  поща.  Комплектувана  е  преписката, 

изпратена  е  във  Върховния  административен  съд.  Сега  е 

пристигнала в оригинал в два екземпляра, като ви предлагам един 

екземпляр да бъде изпратен във Върховния административен съд, а 

другият ще си остане при нас за сведение.

47



Колеги, докладвам ви жалба с вх. № НС-15-256 от 21 март 

2017 г. Жалбата е качена във вътрешната мрежа вчерашно заседание, 

а  проектът  за  решение  е  в  днешно  заседание  в  папката  с  моите 

инициали. Всъщност наименувано е „жалба”, но самият подател е 

наименувал това, което е изпратил срещу решението на Районната 

избирателна комисия – Враца, като сигнал, но в самото искане се 

казва „Обжалвам решение № 156-НС от 18 март 2017 г. на РИК – 

Враца.  Моля  да  го  отмените  и  да  дадете  указания  на  Районната 

избирателна комисия”.

Обжалваното  решение  е  постановено  от  Районната 

избирателна комисия в хипотезата на чл. 70, ал. 4, изречение второ, а 

именно за отхвърляне, тъй като Районната избирателна комисия не е 

постигнала  необходимото  мнозинство  по  предложения  проект  за 

решение, когато е гласувала. А проектът за решение е свързан със 

сигнал, който е постъпил в Районната избирателна комисия на 15 

март и е свързан с неправомерни действия от страна на кандидата за 

народен представител Кирил Александров Илиев, който е кмет на 

кметство Бели извор, община Враца, и има данни, че не е излязъл в 

отпуск  и  продължава  да  изпълнява  длъжността  кмет  на  кметство 

Бели извор.

При извършената проверка Районната избирателна комисия е 

събрала доказателства, изискала е такива от кмета на община Враца, 

като към преписката са изпратени и съм ги описала в проекта на 

решение:  писмо от секретаря на община Враца,  заповед № 298, с 

която  се  разрешава  ползването  на  отпуск  от  Кирил  Александров 

Илиев за периода от 6 март 2017 г. до 24 март 2017 г., уведомление 

от  самия Кирил Илиев като кмет на  с.  Бели  извор,  че  ще ползва 

отпуск от 6 март до 24 март 2017 г., което е изпратено до кмета на 

община Враца, и заповед на самия кмет на кметство Бели извор, че 

за периода, в който ще използва отпуска си от 6 март до 24 март 

2017 г.  ще бъде  заместван  от  госпожа Мариана Пенчева,  която  е 

главен специалист в кметство Бели извор.

Тоест  от  събраната  документация  Районната  избирателна 

комисия – Враца, е установила, че за периода от регистрацията му 
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като  кандидат  за  народен  представител  на  20  февруари  2017  г. 

господин  Кирил  Илиев  до  6  март  не  е  бил  в  отпуск,  каквото  е 

изискването  на  чл.  161,  ал.  1  от  Изборния  кодекс,  а  именно 

задължително  да  се  ползва  платен  отпуск  или  неплатен  такъв  за 

времето,  за  което  е  регистриран  като  кандидат,  до  датата  на 

обявяване на резултатите от изборите.

Предложен  е  проект  за  решение  да  бъде  установено 

нарушение на нормата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс и както 

ви  казах,  предложеният  проект  при  гласуването  не  е  постигнал 

необходимото мнозинство.

Към преписката са приложени протокол от заседанието от 17 

март,  когато  е  разгледана  преписката  и  е  гласуван  проектът  за 

решение,  и  от  18  март  2017  г.,  на  което  заседание  са  изложени 

мотивите на членовете на Районната избирателна комисия, които са 

гласували „против”, и на практика тогава е подписано и оформено 

решението и е качено на страницата. Така че подаденият сигнал или 

жалба срещу решението е в срок, тъй като решението е обявено на 

страницата на Районната избирателна комисия на 18 март.

Аз съм ви предложила проект за решение в два варианта, тъй 

като  практиката  на  Централната  избирателна  комисия  е 

многообразна  и  в  повечето  случаи  различна.  Взела  съм повод  от 

едно обсъждане,  което сме направили през 2014 г.  в предходните 

избори за Народно събрание, и по аналогичен случай по проект на 

колегата Пенев сме взели решение, с което сме отменили решението 

на  районната  избирателна  комисия  и  сме  върнали  за  ново 

произнасяне  при  спазване  мотивите  в  решението  на  Централната 

избирателна  комисия.  Това  е  основният  вариант,  в  който  съм  ви 

предложила  проекта  на  решение.  Но  в  онзи  случай  районната 

избирателна комисия не е  постигнала съгласие и при връщане на 

преписката  в  Централната  избирателна  комисия  по  повод  на 

обжалване на доклад на  колегата  Ивков Централната  избирателна 

комисия  е  взела  решение,  с  което  е  отменила  решението  на 

районната  избирателна  комисия,  установила  е  извършеното 

нарушение  и  сме  оправомощили  председателя  на  Централната 
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избирателна комисия да  издаде акта.  Така че  е  възможен и такъв 

вариант.

Моето предложение е да отменим решението на Районната 

избирателна  комисия  –  Враца,  и  да  върнем  преписката  за 

произнасяне съобразно указанията в мотивната част на решението. 

Но приемам, ако се обединим около другото предложение, направо 

ние да установим нарушението, което е извършено от кандидата за 

народен представител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  ще  подкрепя  основното 

предложение  на  колегата  Матева  да  отменим  решението  и  да  го 

върнем.  Считам,  че  след  като  нарушението  е  извършено  на 

територията на определена районна избирателна комисия, изцяло в 

нейна  компетентност  е  да  установи  нарушението,  не  можем  да 

изземем  тази  компетентност  към  настоящия  момент.  Затова 

споделям  разбирането,  че  следва  да  отменим и  да  го  върнем със 

задължителни указания по прилагането на закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  други 

мнения има ли? Госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  предлагам  да  го  помислим, 

защото, да, формално не е спазил изцяло разпоредбата на закона, не 

е  излязъл в отпуск през целия период,  но все пак не може да не 

отчетем и това, че това е едно кметство. Знаете, кметът е всичко за 

това  кметство,  няма  такава  администрация,  както  примерно  има 

един кмет на община. Вярно, по чл. 161 целта е тези кандидати да 

излязат  в  отпуск,  за  да  не  се  възползват  от  положението  си,  от 

администрацията си, но тук в случая за кметствата аз съм с малко 

по-особено  мнение.  И предвид  на  това,  че  той  все  пак  си  е  взел 

отпуск,  макар  и  не  за  целия  период,  аз  считам,  че  можем  да  не 

установим нарушение или, както имаме практика, да оставим като 

недопустима жалбата, защото човекът, който е подал сигнала, не е 

част  от  това  административно-наказателно  производство,  което 

евентуално той цели с този сигнал. Имаме и такава практика, както 
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бяха на колегата Ивков две решения. Но мотивите ми са за това, че 

той все пак е спазил разпоредбата, макар и не за целия период.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Под формата на реплика на 

колегата  Бойкинова.  Смятам,  че  текстът  на  ал.  1  на  чл.  161  е 

категоричен и императивен и няма възможност за избор. Когато си 

кмет,  макар и на кметство, а  не на община, няма значение,  ти си 

орган на местна власт и си длъжен да използваш отпуск за времето, 

за  което си регистриран като кандидат в  кандидатска  листа.  Още 

повече, този господин е водач на тази кандидатска листа за район 

Враца и считам, че през цялото време, в което е бил регистриран, е 

следвало да е в отпуск. Ако някой е водил кампания, то най-вече 

водачът на кандидатска листа е водил кампания. Когато е излязъл в 

отпуск на 6 март,  той сам е определил, че ще го замества лицето 

Мариана Пенчева, която е главен специалист в кметство Бели извор. 

Очевидно че имат администрация в това кметство. А и аз, тъй като 

съм  от  района,  познавам  това  кметство,  то  не  е  малко,  имат 

администрация. Смятам, че не бива  императивни норми на закона 

да  тълкуваме  субективно и  по  различен  от  предвидения  в  закона 

начин.  Кметът  е  задължен  да  излезе  в  отпуск,  не  е  спазил  това 

изискване и смятам, че трябва да бъде установено нарушение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други мнения има 

ли? Заповядайте.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  аз  пък  категорично  не 

приемам и не съм съгласен да приемем, че щом поне частично е бил 

в  отпуск,  значи  не  е  нарушение.  Законовата  разпоредба  е 

категорична и по този начин ще се допусна заобикаляне на закона. 

По какъв  критерий решаваме  дали  достатъчно  дълъг  отпуск  си  е 

пуснал кандидатът.  Разпоредбата изисква да е за целия период на 

кампанията да е в отпуск.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Подлагам  на 

гласуване основното предложение на госпожа Матева,  подкрепено 

от господин Пенев. Режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева).

Уважаема госпожо Матева, номерът на решението ви е 4585-

НС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря. Благодаря и на госпожа Мусорлиева.

Уважаеми колеги, след госпожа Матева е госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  качено  във 

вътрешната  мрежа  разпореждане  от  Върховния  административен 

съд.  Това е,  както ви казах,  производство по искане от Движение 

„Презареди България” по чл. 306, ал. 2 от АПК за налагане на ЦИК 

на административно наказание за това, че не сме изпълнили съдебно 

решение.  С  това  разпореждане  Върховният  административен  съд 

отказва да наложи административно наказание глоба по чл. 304, ал. 1 

от Административнопроцесуалния кодекс. Може да се запознаете с 

мотивите. Това е решението за машинното гласуване, с което ни се 

отмени решението само в частта относно броя. Мотивите на съда не 

са  дали председателят  е  длъжностно лице или не,  а  е  гледано по 

същество и съдът е приел, че Централната избирателна комисия е 

предприела всички необходими правни и фактически действия, така 

както ние взехме в нашето становище.

Също така ви уведомявам, че за утре са насрочени две дела – 

дело № 3335 по жалба на областния управител на област Кюстендил 

срещу наше Решение № 4535 и дело № 3332 по жалба на Любомира 

Тодорова Бургазлиева,  председател на Управителния съвет,  срещу 

наше Решение № 4546. И двете дела са утре за 10,30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. Следващ докладчик по тази точка е господин 

Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  ще  бъда 

съвсем кратък. Разпределено ми е писмо с вх. № НС-22-218 от 22 

март 2017 г., което е подписано от Андрей Данов по електронната 

поща,  с  което  ни  е  препратил  снимки от  фейсбук страницата  си. 

Твърди, че е била направена полуагитация, както той се изразява, а 

именно  изпратено  му  е  съобщение,  с  което  го  приканват  той  да 

агитира, тъй като няма възможност той да гласува, явно е на възраст, 

която  не  му  позволява  да  упражни  право  на  глас,  да  агитира  за 

гласуване в полза на една политическа сила. Самият сигнал е качен 

във вътрешната мрежа. Предлагам да остане за сведение, още повече 

че  в  случая  не  става  въпрос  за  агитация,  която  Централната 

избирателна  комисия  може  да  контролира,  а  именно  социалната 

мрежа.  Освен  това  имайте  предвид,  че  това  е  изпратено  на 

месинджър на фейсбук, тоест като лично съобщение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Скъпи  колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. Остава за сведение.

Колеги,  следващ  докладчик  в  зала  е  господин  Баханов. 

Заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам ви  вх.  № НС-11-36 от 21 

март 2017 г. В Централната избирателна комисия е постъпила жалба 

от  коалиция  „Обединени  патриоти-НФСБ-Атака  и  ВМРО”  чрез 

пълномощника Михаил Иванов Петров. Жалбоподателят ни сезира с 

жалба  за  извършени  според  него  нарушения  на  предизборната 

кампания за избор за народни представители в Народното събрание 

на  републиката.  Онлайн  изданието  „Афера.бг”  разпространява 

според тях материали срещу доброто име на кандидатите за народни 

представители  от  коалиция  „Обединени  патриоти-НФСБ-Атака  и 

ВМРО”, а именно Красимир Каракачанов и Борис Вангелов, като по 

този начин се нарушават правилата на чл.  183,  ал. 4 от Изборния 

кодекс.

Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  самата  жалба  е 

качена съгласно резолюция на председателя в 16,53 ч. на вчерашна 

дата,  предполагам в  моя папка,  и материалът,  който е  към нея,  а 

именно  публикация  в  онлайн  изданието  „Афера.бг”,  озаглавена 

53



„Патриотите  продали  български  паспорти  за  28  млн.  евро.  В 

Македония  е  арестувана  брънка  от  веригата  за  издаване  на 

удостоверения за български произход”. Статията е две страници.

Жалбоподателят  счита,  че  като  цитира  част  от  текста  на 

статията,  същите целят да уронят доброто име на председателя на 

Държавната агенция за българите в чужбина и настоящ кандидат за 

народен представител в Седми многомандатен избирателен район – 

Габрово, Борис Вангелов.

Колеги,  отговарям на зададен въпрос извън микрофон.  Тук 

има  едно  пълномощно  от  Красимир  Дончев  Каракачанов  в 

качеството му на представляващ коалиция от партии  „Обединени 

патриоти-НФСБ-Атака и ВМРО” съгласно решение за създаване на 

коалицията,  което упълномощава Михаил Иванов Петров,  който е 

подател  на  жалбата  (само  ви  акцентирам  вниманието  върху 

следното)  да  представлява  коалиция „Обединени патриоти-НФСБ-

Атака  и  ВМРО”  пред  Централната  избирателна  комисия  при 

произвеждане на изборите за  народни представители в Народното 

събрание на Република България, които ще се проведат на 26 март 

2017 г., със следните права: първо, да подава заявления и всякакъв 

вид  документи,  както  и  да  приема  издадени  такива  за  коалиция 

„Обединени патриоти”. Тук считам, че „всякакъв вид” предполага и 

жалби,  направил  съм  разширително  тълкуване.  Да  предлага  и 

регистрира  списъци.  И  отдолу  пише:  „Дава  пълен  обем 

представителна власт за горните действия и в случай на съмнение да 

се тълкува в смисъл, че  представителната  власт е  дадена.”  Затова 

приех, че има валидно пълномощно.

Цитират  се  части  за  проведен  конкурс  за  председател  на 

Държавна агенция за българите в чужбина, който според статията не 

е бил законно проведен и е спечелило лице, което е било класирано 

последно и което в конкретния случай е кандидат вече за народен 

представител.

Относно  кандидата  за  депутат  Красимир  Каракачанов  се 

казва,  че  той  е  Негово  Патриотично  Величество,  на  върху  на 

пирамидата е бил той, шефът, както го наричат. Всички в България 
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знаят, че този бизнес е негов и то не само от две, а от дванадесет 

години насам. Никой обаче не се интересува дали това е законно или 

не. И така нататък. Това са цитатите от „Афера.бг”.

Предложил  съм  проект  на  решение,  уважаеми  колеги,  но 

трябва да се изчете и материалът в „Афера.бг”. Правят се внушения, 

че има незаконен бизнес с получаване на българско гражданство от 

чуждестранни лица, в който са замесени председателят на Държавна 

агенция  за  българите  в  чужбина,  който  в  момента  е  кандидат-

депутат от Седми многомандатен изборен район – Габрово, Борис 

Вангелов, и Красимир Каракачанов като (така както е посочено тук) 

най-отгоре на пирамидата. И в тази статия са давани различни факти 

във връзка с изложеното дотук в жалбата.

Жалбоподателят  счита,  че  по  този  начин  е  нарушена 

разпоредбата  на  чл.  183,  ал.  4,  от  Изборния  кодекс  и  моли  да 

разгледаме  настоящата  жалба  и  да  предприемем  действия  срещу 

онлайн  изданието  „Афера.бг”  и  да  постановим  незабавно 

премахване на статията, тъй като тя нарушава изискванията на чл. 

183, ал. 4 и представляващите онлайн изданието „Афера.бг” да бъдат 

наказани  за  извършените  нарушения  на  българското 

законодателство.

Уважаеми колеги, аз влязох и в сайта на онлайн изданието 

„Афера.бг”,  въпросната  статия  още  си  стои,  поради  което  в 

диспозитива на решението ми фигурира и премахване. Само трябва 

да се уточни дали има главен редактор или управител на това онлайн 

издание.  И  доколкото,  уважаеми  колеги,  същото  представлява 

предизборна агитация по смисъла на закона, тоест по чл. 183, ал. 4, 

дали  представлява  агитационен  материал.  Член  183,  ал.  4,  както 

всички  знаем,  забранява  използването  на  агитационни  материали, 

които  накърняват  добрите  нрави,  честта  и  доброто  име  на 

кандидатите.

Ако тълкуваме стеснително, това не е агитационен материал, 

тъй като „Афера.бг” не знам дали е участник, предполагам, че не е 

участник в предизборната надпревара, не знам да е ангажирана със 

съответна политическа сила,  която е участник в тази предизборна 
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кампания за народни представители. Но ако приемем разширително 

тълкуване,  в  същото  издание  и  в  конкретната  статия  наистина 

съществуват твърдения, при това недоказани, с които се накърняват 

добрите  нрави,  най-вече  честта,  доброто  име  и  достойнството  на 

двама  от  кандидатите  за  народни  представители  от  коалиция 

„Обединени  патриоти”.  Ако  приеме  Комисията,  че  наистина  има 

такова  накърняване  на  честта  и  достойнството,  то  и  на  самата 

коалиция  като  цяло,  тъй  като  още  в  заглавието  е  записано 

„Патриотите продали български паспорти за 28 млн. евро”. Така се 

правят препратки и към самата коалиция, с оглед на това че името на 

коалицията е „Обединени патриоти”.

Само да допълня, колеги, че под този материал пише, че го 

публикуват без редакционна намеса. Публикуван е на 19 март 2017 

г. в 23,40 ч., видно от сайта на „Афера.бг” И отдолу материалът е 

подписан  от  „Застрашен  служител  на  дирекция  „Българско 

гражданство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Имам  само  една  редакционна 

поправка. На втора страница в изречението „Правят се внушения за 

наличие  на  мафия  патриоти,  занимаващи  се  с  незаконно 

придобиване  на  българско  гражданство  от  чужди  граждани,  за 

корупционни схеми, нагласени конкурси и т.н., които твърдения са, 

от  една  страна  недоказани…”  Да  се  махне  това  „от  една  страна 

недоказани”,  защото  ние  в  Централната  избирателна  комисия  не 

може да твърдим кое е доказано, кое – не, ние може да твърдим, че с 

това се нарушават добрите нрави, уронва се престижът и т.н. Само 

да  кажем,  че  поднесени  по  този  начин,  безспорно  накърняват 

добрите нрави. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, тази редакционна бележка се приема.

Има ли други желаещи за изказване? Не виждам, колеги. В 

такъв случай подлагам на гласуване така предложения ни проект на 

решение с редакционните корекции.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,  Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин Райков,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова);  

против  – 4 (Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Севинч  Солакова,  

Таня Цанева).

Това е Решение № 4586-НС.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  само  искам  да  ви 

кажа, че с вх. МИ-05-9 от 22 март 2017 г. областният управител на 

област Враца във връзка с  получено в Областната  администрация 

писмо с наш изх.  № МИ-05-3 от 27 февруари 2017 г.  с искане за 

проверка и становище относно законосъобразността на ползваните 

отпуски от Ценко Кръстев Чоков приложено ни изпращат заверено 

копие  от  становище  на  дирекция  „Инспекция по  труда”  –  Враца, 

този път. Считам, че това становище е неотносимо поне в частта си 

относно ползваните отпуски в 2008 и 2009 г., но след получаване на 

последния отговор, който изискахме от Главна инспекция по труда, 

тогава  ще  предложа  и  становище  на  Централната  избирателна 

комисия. Когато съберем вече тази историческа преписка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, следващ докладчик в зала по тази точка е господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в моя папка в днешно заседание 

ми е разпределена жалба с вх. № 15-259 от 22 март 2017 г. Жалбата е 

от Георги Ивов Кирилов, упълномощен представител на коалиция 

„БСП за България”. Жалбата е срещу решение № 108-НС от 21 март 

2017  г.  на  РИК.20,  Силистра.  Районната  избирателна  комисия 

отказва да разгледа негова жалба във връзка с пост на кандидат на 

ГЕРБ  в  предполагаемата  фейсбук  страница  на  община  Алфатар. 

Направих  проверка,  проверих,  но  всъщност  няма  такъв  пост  в 

страницата  на община Алфатар и Районната избирателна комисия 

категорично  е  отхвърлил  тази  жалба.  Предлагам  да  остане  за 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

господин  Райков,  жалбата  я  разпределих  преди  малко,  както  е  и 
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записано, в 14 ч., така че ми се струва, че към настоящия момент тя е 

за  сведение  и  запознаване,  а  впоследствие  очакваме  проекта  на 

решение, който ще ни предложите, господин Арнаудов.

Следващ докладчик по тази точка е господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви на този етап за 

сведение и запознаване жалба с вх. № НС-11-38 от 22 март 2017 г. 

Жалбата е публикувана в моята папка в днешното заседание. Тя е 

постъпила от Районен съвет БСП, район „Искър”, представляван от 

Борис Цветков, председател и в лично качество. Тя е срещу решение 

№ 105-НС на Районната избирателна комисия 24 – София. Жалбата 

обаче е постъпила директно в Централната избирателна комисия, а 

не чрез Районната избирателна комисия, какъвто е редът. Затова аз 

осъществих  контакт  с  колегите  и  ги  помолих  да  изпратят 

материалите по преписката, които веднага щом пристигнат, също ще 

бъдат  публикувани.  Така  че  на  този  етап  докладвам  само  за 

запознаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка с вх. № НС-11-37 от днешна дата. Това е жалба от Иванка 

Цоцова Вълканова. Тя е адресирана до Двадесет и четвърта районна 

избирателна комисия с копие до Централната избирателна комисия и 

кмета на район „Искър”. Касае нарушение с агитационни материали 

в  район  „Искър”.  Докладвам  ви  я  за  сведение,  няма  нужда  да  я 

препращаме,  тъй  като  тя  е  адресирана  до  Двадесет  и  четвърта 

районна избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  продължаваме  със  следващата  точка  от  дневния  ред,  а 

именно доклади по писма. Заповядайте, господин Ивков.

Към точка 6. Доклади по писма.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Писмо  МИ-15-121  от  22.03.2017  г.,  без 

никакъв  допълнителен  текст  Общинска  избирателна  комисия  - 

Септември изпраща в оригинал свое решение № 193 от 20.03.2017 г., 

с което обявява предсрочно прекратяване пълномощията на Любен 

Василев Христосков, кмет на кметство Бошуля, община Септември, 

област Пазарджик,  издигнат и обявен за избран кмет на кметство 

Бошуля  -  обезсилва  издаденото  на  Любомир Василев  Христосков 

удостоверение.  Няма  придружително  писмо,  но  тук  следва  да 

направим проверка в ГД „ГРАО“ за броя на жителите, с оглед на 

евентуалното насрочване на частичен избор, поради което следва да 

направим запитване до ГД „ГРАО“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не знам гласува ли се, за сведение е към 

момента. Ако прецените да се гласува, да изпратим писмото. Мисля, 

че имаме протоколно решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване писмото.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария  Бойкинова,  

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

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

Благодаря. Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Днес  е  получено  едно  следващо 

писмо от един господин, наречен Борис Джурин. Не знам кой му е 

отговарял, но той не е доволен от отговора, тъй като в отговора са му 

казали, че в рубриката „Въпроси и отговори“ да си намери отговора 

на въпроса, но той не е доволен от това нещо и иска точно да му се 

отговори  на  въпроса.  Той  е  искал  да  гласува  с  квадратчето  „не 

подкрепям никого“,  дали ще му се разпредели гласът после и т.н. 

Предлагам  да  му  отговоря  аз  на  въпроса  по-подробно,  а  не  с 

„Въпроси и отговори“. Няма да има следващо определяне сигурно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

възразяваме ли? Не възразяваме, господин Христов. 
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Заповядайте с писмото си, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  с  вх.  №  НС-  22-216  от 

22.03.2017 г.  г-жа Ценка Кучева ни задава  въпрос:  постоянното й 

жителство е в гр. Плевен, има временно софийско жителство - къде 

би могла да гласува. Предлагам да отговорим със стандартен текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Грозева за писма.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-222 от 

днешна  дата  ми  е  разпределено  уведомително  писмо  от  Симона 

Медарова, която ни уведомява, че „Била България“ – не знам дали 

някой  го  е  докладвал  –  във  връзка  с  инициатива,  планирана 

предварително, има открити уроци по народни танци на паркингите 

на магазините в 20 града в страната. Уведомява ни, че първите два 

фактически  ще бъдат  събота  и  неделя,  тоест,  деня  за  размисъл  и 

изборния  ден.  Докладвам  ви  го  за  сведение.  Съобщава  ни,  че 

уроците се организират на територии, които са частна собственост 

на „Била България“ и всички общини, в които инициативата ще се 

състои, са предварително уведомени. Качено е в моя папка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, давам 30 минути почивка.

/Почивка/

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  16  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.  имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание.

Колеги, ще връщаме по предходни точки на дневния ред, тъй 

като, както знаете, пристигат редица документи.

Сега връщаме, колеги, към точка 1 от дневния ред.

Точка  1.  Проекти  на  решения  относно  регистрация  на 

наблюдатели.

Заповядайте, госпожо Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: В моя папка е качен проект на решение с 

№  45-70  относно  регистрация  на  наблюдатели  от  Сдружение 

„Съпорт“. Постъпило е заявление с вх. № 3-7 от 22 март 2017 г. от 

Сдружение „Съпорт“, представлявано от Петър Райчев, председател 

на  Управителния  съвет,  чрез  пълномощника  Красимир Трифонов. 

Сдружението е регистрирано с Наше решение 4375-НС от 1 март 

2017  г.  за  участие  с  наблюдатели  в  изборите  за  народни 

представители на 26 март.  Към заявлението са приложени всички 

изискуеми се документи. 

С  вх.  № НС-00-268  от  22  март  на  ЦИК е  пристигнало  по 

електронна  поща  писмо  от  „Информационно  обслужване“  за 

извършена  предварителна  проверка  на  наблюдателите,  заявени  от 

Сдружение  „Съпорт“.  От  извършената  проверка  на  лицата  от 

списъците се установява, че от общо заявените 31 лица само 30 лица 

отговарят  на  изискванията  на  Изборния  кодекс,  а  за  едно  лице  е 

установено  несъответствие.  Става  дума  за  невалиден  единен 

граждански номер, поради което и на основание посочените прани 

основания ви предлагам проект за решение, с който да регистрираме 

като  наблюдатели  за  страната  30  лица  с  посочени  три  имена  и 

съответно  ЕГН.  Регистрираните  наблюдатели  да  се  впишат  в 

публичния  регистър  и  да  им бъдат  издадени  удостоверения,  като 

решението ни подлежи на обжалване пред ВАС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много благодаря 

за обстойното представяне на доклада. Уважаеми колеги? 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  ни  проект  на 

решение.

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева); против – няма.

Номерът на решението е 4587-НС.
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Колега, продължете.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Пак  в  моя  папка  е  качен  проект  на 

решение  под  №  45-71  относно  регистрация  на  сдружение: 

„Гражданско  обединение  „Единни  за  промяна“  за  участие  с 

наблюдатели  в  изборите  за  народни  представители.  Постъпило  е 

заявление  с  вх.  №  21  от  22  март  от  сдружение  „Гражданско 

обединение „Единни за промяна“,  представлявано от председателя 

на  Управителния  съвет  Росица  Любенова  Кирова  чрез 

пълномощника Станислав Петров Петров за регистрация за участие 

с наблюдатели в изборите за народни представители.

Към  заявлението  са  приложени  всички  изискуеми  се 

документи,  като  са  заявени  58  броя  лица,  представители  на 

сдружението,  за  да  бъдат  регистрирани  като  наблюдатели  в 

предстоящите избори.

Централната  избирателна  комисия  приема,  че  спазване  на 

изискването на Наше решение 4161-НС от 26 януари и съответно т. 

3.1. от раздел І, което се установява от удостоверението за актуално 

състояние на сдружението и разпечатката от публичния регистър на 

Министерството на правосъдието. на 28 февруари 2017 г. в ЦИК е 

получено  по  електронна  поща  „Информационно   обслужване“  за 

извършена проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани 

като наблюдатели от сдружение „Гражданско обединение „Единни 

за промяна“. Тук има грешка – става дума: на днешна дата – 22 март, 

колеги. ще го коригирам това. 

От  извършената  служебна  проверка  лицата  по  списъка, 

приложен  към  заявлението,  се  установява,  че  към  датата  на 

регистрацията  57 лица отговарят на изискванията.  За едно лице е 

установено  несъответствие  от  извършената  проверка  на  лицата  в 

управителните  органи на  сдружението се  установи,  че  са  спазени 

изискванията  на  т.  21  от  раздел  ІІІ  на  Наше  решение  4161-НС. 

Предвид на това и на посочените правни основания ви предлагам да 

регистрираме  сдружение  „Гражданско  обединение  „Единни  за 

промяна“  за  участие  с  наблюдатели  в  изборите  за  народни 

представители на 26 март 2017 г. като българска неправителствена 
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организация,  да  регистрираме  като  наблюдатели  за  страната  57 

упълномощени представители на сдружението с посочени три имена 

и  ЕГН.  Регистрираните  наблюдатели  да  се  впишат  в  публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Зачитам  ви  предмета  на  дейност: 

„изработва и предлага програма за извеждане на община Видин от 

икономическата  и  социалната  криза,  предлага  на  гражданското 

общество  модел  за  развитие  на  община  Видин  и  стъпки  за 

реализацията,  разработване,  кандидатстване  и  управление  на 

проекти по европейски,  български и други финансови механизми, 

образователни  модули,  информационни  и  квалификационни 

програми, обучителни семинари, работни срещи, изложби и други 

подобни обществени прояви, включително в сферата на културата и 

спорта,  осъществяване  на  независим  мониторинг  над  органи  и 

институции  с  цел  утвърждаване  на  антикорупционна  среда, 

проучвания  и  оценки,  събиране,  обработка  и  анализ  на 

статистическа  и  друга  информация,  участие  в  разработване  на 

стратегически  и  анализи  за  развитие  на  гражданските  политики, 

както  и  изготвяне  на  становище  и  даване  на  предложение  до 

общински  и  държавни  институции,  предоставяне  на  информация, 

професионални консултации, изготвяне на план или проект и т.н., 

осъществяване  и  поддържане  на  контакти  и  партньорски 

взаимоотношения  със  сходни  неправителствени  организации  в 

региона, страната. За постигане на целите си сдружението развива и 

всякакви  други  непротиворечащи  на  законите  на  Република 

България и международното право дейности.“

Това е предметът.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение. Режим на гласуване. 

Гласували 18  членове на  ЦИК: за  –  14  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
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Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румяна 

Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  4 

(Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Румен  

Цачев).

Колеги, това е решение № 4588-НС.

Имате ли още проекти?

КАТЯ  ИВАНОВА:  Под  №  45-72  е  следващият  проект  на 

решение.  Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  22  от  днешна  дата  от 

Сдружение „Инициатива за равни възможности“, представлявано от 

Даниела Михайлова, Методи Димитров и Севда Нанова в качеството 

им  на  членове  на  Председателския  съвет  и  представляващи 

сдружението  чрез  пълномощника  Даниела  Михайлова  за 

регистрация  за  участие  с  наблюдатели  в  изборите  за  народни 

представители. Към заявлението са приложени всички изискуеми им 

се  документи.  Заявени  са  за  регистрация  23  лица.  Спазени  са 

изискванията на Наше решение 4161, видно от удостоверението за 

актуално  състояние  и  от  разпечатката  от  публичния  регистър  на 

Министерството на правосъдието.

На днешна дата в ЦИК е получено по електронна поща писмо 

от „Информационно обслужване“ за извършена проверка на лицата, 

предложени  да  бъдат  регистрирани  като  наблюдатели  от 

сдружението.

От  извършената  проверка  се  установява,  че  19  от  лицата 

отговарят на изискванията, за 4 лица са установени несъответствия. 

От  извършената  проверка  на  лицата  в  управителните  органи  на 

сдружението се установява,  че са спазени изискванията на т.  1 от 

Наше решение 4161-НС, поради което ви предлагам да регистрираме 

Сдружение  „Инициатива  за  равни  възможности“  за  участие  с 

наблюдатели  в  изборите,  като  българска  неправителствена 

организация,  както  и  да  регистрираме  19  броя  упълномощени 

представители  на  сдружението  като  наблюдатели  за  страната  с 

посочени три имена и ЕГН, да се впишат в публичния регистър и на 

регистрираните  наблюдатели  да  се  издадат  удостоверения. 
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Осъществява  проекти  в  сферата  на  защита  на  човешките  права, 

осигуряване на равни възможности и провеждане на обучение в тая 

насока. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

проект на решение.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева); против – няма.

Това е Решение № 4589-НС.

Благодаря. Това ли бяха Вашите проекти на решения? 

Господин Андреев по същата точка.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, на 20-и с вх. № 

20  от  20.03.2017  г.  в  регистъра  на  сдруженията  за  участие  с 

наблюдатели в изборите за народни представители беше подадено 

заявление  от  Сдружение  „Истината  за  Стара  Загора“.  Към 

заявлението съответно бяха представени удостоверения за актуално 

състояние,  удостоверение  от  Министерството  на  правосъдието,  че 

сдружението  е  вписано  в  централния  регистър  на  юридическите 

лица с нестопанска цел, списък и пълномощно в полза на 153 лица 

като  представители  на  сдружението  и  съответно  и  на  технически 

носител, както и декларация в оригинал за тези лица. 

На  20-и,  когато  бяхме  дежурни,  когато  бяха  представени 

документите,  от  удостоверението,  което  беше  предоставено  и 

издадено от Окръжен съд – Стара Загора, не беше видно какви са 

целите и предметът на дейност на сдружението, поради което аз и 

колегата Баханов дадохме указания на сдружението да ни представи 

друго удостоверение или документ, удостоверяващ целите, с оглед 

изискванията на Изборния кодекс, а именно, това да е сдружение в 

обществена полза, което да е в защита на политическите права на 

българските граждани.
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В срока на указанията, а именно, с днешна дата от колегите, 

които са дежурни е приет устав, който е представен от пълномощник 

на  сдружението,  подписано  от  представляващия  на  самото 

сдружение, заверено с „Вярно с оригинала“ от окръжен съд – Стара 

Загора,  в  което  пише,  че  сдружението  има  следните  цели:  „за 

развитие и утвърждаване на ценностите на гражданското общество, 

първо,  второ,  защита  на  личните,  гражданските,  политическите  и 

социално-икономическите  права  на  обществото.  Няма  изведени 

отделно предмет на дейност, а има средства, които са за постигането 

на тези цели, с оглед на което аз лично считам, че няма основание да 

откажем  регистрацията,  тъй  като  в  целите  е  посочено,  че  е 

сдружение в полза на защита на политическите права. 

От  извършената  проверка  се  оказва,  че  членове  от 

Управителния съвет не са и членове в органи на политически сили 

или в инициативни комитети. Отделно от това от проверката на тези 

153 лица, които са подадени като упълномощени представители, по 

отношение  на  148  от  тях  няма  несъответствия  от  проверката,  по 

отношение на  5  лица има такова  несъответствие,  което се  отнася 

както до невалидни ЕГН-та или са регистрирани като застъпници на 

политически партии или коалиции, които са участници в изборите. 

Поради това ви предлагам да регистрираме сдружение „Истината за 

Стара  Загора“  със  148  упълномощени  представители  като 

наблюдатели.

Проектът на решението е качен във вътрешната мрежа. Той е 

34-74. В мотивната част е пропуснато, тъй като впоследствие беше 

донесен  уставът.  Ще  го  впишем  в  документите,  които  са 

представени,  тъй  като  той  ни  е  основанието,  допълващо 

удостоверението  от  съда,  от  което  е  видно,  че  са  изпълнени 

изискванията на Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев.

Уважаеми колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение.

66



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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

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

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

– няма.

Това е Решение № 4590-НС.

Колеги,  предполагам,  че  няма  доклади  по  точката  за 

застъпници  и  помещения,  а  доклади  относно  гласуването  извън 

страната? Заповядайте, госпожо Грозева.

Точка 4. Доклади относно гласуването извън страната.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: В моя  папка от  днешна дата  е  качен 

проект  за  решение  –  „Промени  в  СИК  извън  страната“.  Така  е 

кръстен проектът. Той е изготвен на база писмо с вх. № НС-11-33 от 

20 март 2017 г. от Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ – ВМРО“, 

писмо  с  вх.  №  НС-10-85  от  същата  дата,  от  политическа  партия 

„Атака“ и писмо на Министерството на външните работи с вх. № 

НС-04-01-117  от  22.03.2017  г.  Касае  промени  в  съставите  на 

секционните  избирателни  комисии,  поправка  –  като  точка  2  на 

техническа грешка. В писмото най-накрая отново Министерство на 

външните  работи  се  обръща  към  нас  във  връзка  с  постъпила 

настоятелна  молба  от  генералното  консулство  на  Република 

България  в  Ню  Йорк  за  увеличаване  на  състава  на  секционните 

избирателни  комисии:  32-53-00-272  –  САЩ,  Ню  Йорк  Генерално 

консулство и 32-53-00-257 – Бостън, Масачузетс, от 5-членни – на  

7-членни.  Предлагам  ви  с  цел  безпрепятственото  протичане  на 

изборния ден да увеличим съставите на тези две докладвани от мен 

секционни  избирателни  комисии,  като  точка  3  от  настоящото 

решение – от 5-членни на 7-членни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.
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Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-

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

Това е Решение № 4591 НС.

По следващата точка 3а има още една заявка. 

Точка 3а. Доклади по медийни пакети.

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви изх. НС-24-236 от 22 

март,  заявка  от  Инициативен  комитет  за  независим  кандидат  за 

народен представител Красимир Иванчев Жейнов и медията LSD“ 

ЕООД. Това е: SvishtovToday.com сайт. Има подадени тарифи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване отговора.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

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

Таня Цанева); против – няма.

Благодаря.

Многоуважаеми колеги, давам думата на госпожа Солакова 

по точка 6.

Точка 6. Доклади по писма.

Заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  може  би  това 

писмо трябва да го докладвам като по-спешно: вх. № НС-07-17-1 от 

22 март. Това е писмо по електронната поща, сканирано от кмета на 

район Студентски до Централната избирателна комисия в отговор на 

Нашето  писмо  от  21  март  2017  г.  относно  получаването  на 

бюлетини,  с  оглед  на  предходно  писмо  от  кмета  на  район 
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Студентски  с  искане за  района  да  бъдат  определени и  предадени 

40 000 бюлетини.

От това писмо става ясно, че на 17 март 2017 г. от Столична 

община е  изпратено разпределението  на  бюлетини за  гласуване  в 

предстоящите  избори,  като  за  район  Студентски  са  разпределени 

30 400 броя бюлетини. Това е точно с 10-те процента увеличение на 

броя на избирателите за административния район.

Същия  брой  е  получен  от  определените  със  заповед, 

съответен номер и дата на кмета на район Студентски, служители на 

20 март 2017 г. с приемо-предавателен протокол.

Колеги, в момента ви го докладвам за сведение. Ако имате 

предложение, можем да го обсъдим, но предполагам, че в утрешния 

ден ще получим отговор и от кмета на Столична община, както и от 

областния управител може би на София и от другите лица, до които 

ние  адресирахме  нашето  писмо,  с  оглед  искането  писмено  да  ни 

уведомят за всички мерки, които са предприети за гарантиране на 

достатъчен брой бюлетини за административния район.

Моля да се запознаете с писмото.

Докладвам ви вх.  № НС-23-53-2,  НС-23-70-2,  НС-23-53-1 – 

всичките  от  22 март 2017 г.  Това са  входящи номера на  приемо-

предавателни  протоколи,  подписани  между  ЦИК  и  външния 

комуникационен пост за  гласуването извън страната.  Посочени са 

материали, офис техника, които са предоставени на г-жа Краликова, 

която  е  подписала протокола.  Имам мнението и  на  г-жа Ганчева, 

която  беше  докладвала  писмото  искане  от  Държавна  агенция  за 

национална  сигурност  за  предоставяне  на  определени  материали, 

консумативи,  техника с цел обезпечаване на нормалния режим на 

района в този пост.

Становището на г-жа Ганчева и моето, като гледам – ние се 

концентрирахме,  особено  аз,  върху  принтерите,  които  са 

предоставени, с оглед на изискването от страна на ръководителя на 

комуникационния  пост  за  качество,  бързина  на  тези  принтери. 

Отговарят,  мисля,  на  изискванията.  Докладвам ви ги  за  сведение. 
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Считам,  че  обезпечаваме  от  към  техническа  страна  работата  на 

комуникационния пост.

Във  вътрешна  мрежа  се  намират  писма,  които  днес 

получаваме  от  ръководителите  на  звена  от  Народното  събрание:  

вх. № НС-02-23 от 22 март 2017 г., НС-23-84 от 22 март 2017 г.,  

НС-02-30 от 22 март 2017 г. Последното е от ръководителя на звено 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ или „спасяване на 

населението“.  Предпоследният  е  списък  на  служителите  от  НСО, 

които ще осигурят охраната на Централната избирателна комисия 

по-специално в периода от 25 март до приключване на приемането 

на документите от районните избирателни комисии. 

Специално на писмото, което е от Дирекция „Управление на 

собствеността“ моля да го видите с малко по-голямо внимание. То 

съдържа  само  списъка  на  тези  служители,  които  вчера  ни 

подпомогнаха  при  пренасянето,  при  освобождаването  на  малката 

зала  и  пренасянето  на  книжата  и  материали  .те  така,  както  са 

запечатани  в  торби,  в  съответните  хранилища  на  Централната 

избирателна  комисия.  Всъщност  вчерашният  ден  беше втори  ден, 

предния  ден  също  бяха  ангажирани  с  това.  Тези  служители  са 

поставили своите искания пред ръководителя на звеното, съответно 

получаваме това писмо с посочения брой и уточнение, направено по 

телефона.  Служителите  искат  предварително  Централната 

избирателна  комисия  да  определи  при  какви  условия  ще  бъдат 

ангажирани в изборния ден, защото в противен случай те отказват да 

подпомагат дейността на ЦИК.

С  оглед  на  подготовката,  която  трябва  да  направят  и  да 

извършат  служителите  в  Хранителния  комплекс,  ще  ви  обърна 

внимание  на  няколко  материала,  които  са  публикувани  във 

вътрешната мрежа, в папка с наименование „Меню“. В тази папка 

ще  намерите  вх.  №  НС-00-262  от  21  март,  00-262-1  от  22  март. 

Имаме информация за броя на лицата по групи които са ангажирани 

в този период от време. Имаме и една рекапитулация като справка за 

периода ноември 2016 г. за дните 6, 7 и 8. Сега от 25-и ви предлагам, 

защото миналата година установихме, че на деня пред изборите и 
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ние  имахме заседание,  комуникационният  пункт  беше  ангажиран, 

имаше сътрудници. Чужбина вече си работи. Тъй като и сега изтича 

срок в съботния ден и ние пак ще бъдем ангажирани, предлагам да 

изпратим  писмо,  че  в  периода  25-28  март  да  имат  готовност  да 

осигурят храна. Предлагам ви да пишем 150 души на този етап.

За  кетъринга  виждам  –  току  що  Диана  ми  донесе  папка 

междувременно, защото те са се свързали с няколко фирми. От две 

фирми бяха поели ангажимента да ни предоставят и да ни изпратят 

оферти.  Разбирам,  че  са  пристигнали,  защото  видях,  че  е  от 

кетърингова фирма една оферта. ЦИК-08-10 е. Най-вероятно е в моя 

папка. Може би е добре да е в общата папка „Меню“. От една фирма 

сме получили една оферта.

Проучване, направено и сред администрацията заедно с тези 

сътрудници, които ни подпомагат в по-дълъг период от време, се 

установи,  че  желанието  ни  е  да  ползваме  кетерингова  фирма 

дотолкова,  доколкото  ще  сме  ангажирани  в  този  период 

непрекъснато. По тази причина, като се има предвид, че 209-210 са 

били купоните, които са били осигурени през ноември месец 2016 г., 

като  извадим  числото  на  тези,  които  ще  бъдат  на  кетерингово 

изхранване, предлагам да напишем писмо до Хранителния комплекс, 

да  ги  уведомим,  че  в  периода  25-28  март  предлагаме  да  имат 

готовност  да  осигурят  храна  за  150  души.  Да  ги  уведомим,  че  в 

бюфета,  който  е  от  източната  страна,  от  източното  крило,  там, 

където  приемаме  и  са  нашите  работни  места  по  приемането  на 

документите  от  районните  избирателни  комисии,  следва  да  има 

осигурени  и  сандвичи  за  колегите  от  районните  избирателни 

комисии. Като бройка може би към 150-200 броя. Ако сте съгласни, 

да  ги  уведомим  за  това,  за  да  може  да  извършат  съответната 

проверка.  Искам  да  ви  обърна  внимание,  че  в  други  години  в 

понеделник вече сме били с тази готовност, която сега в момента се 

опитвам в сряда вечерта да осъществим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Подлагам го на гласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  

против – няма.

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали.

КАТЯ ИВАНОВА: Постъпила е жалба с вх. № НС-11-41 чрез 

РИК  17  –  Пловдивски,  до  ЦИК  от  Александра  Константинова 

Берданкова,  пълномощник,  упълномощена  с  пълномощно  286  от 

Корнелия  Петрова  Нинова  в  качеството  й  на  председател  и 

представляващ  Коалиция  от  партии  „БСП  За  България“,  срещу 

Решение 178-НС на РИК 17 – Пловдив-област. Докладвам ви го за 

сведение. Утре ще ви предложа проект на решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  с  това  закривам  днешното  значение  на  Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание утре в 10.30 часа, колеги.

(Закрито – в 18.00 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенографи:

Стойка Белова

Юлия Стоичкова
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