
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л

№ 508

На  20  март  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно попълване състава на СИК 

извън страната.

Докладват: Иванка Грозева, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова

2. Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

наблюдатели.

Докладват: Метин Сюлейман,

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев

3. Доклади по медийни пакети.

Докладва: Бойчо Арнаудов

4. Доклади относно отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Ивайло Ивков,

Иванка Грозева

5. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Мария Бойкинова, 

Румен Цачев

5а. Промяна в ОИК – Септември. 

Докладва: Ивайло Ивков 

6. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, 

Иванка Грозева, Румяна Сидерова,



Йорданка Ганчева, Емануил Христов,

Росица Матева

6а. Проекти на решение относно регистрация на застъпници.

Докладват: Владимир Пенев, 

6б. Проекти на решение относно регистрация на анкетьори.

Докладват: Мария Бойкинова, 

Мартин Райков, Владимир Пенев, 

Ерхан Чаушев 

7. Разни.

Докладват: Севинч Солакова,

Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов.

ОТСЪСТВАХА: Таня Цанева, Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 13 членове на  Централната избирателна комисия, имаме 

необходимия кворум, откривам днешното извънредно заседание.

Колеги, честита астрономическа пролет!

Дневният ред е пред вас. Имате ли предложения за неговото 

изменение и допълнение?

Първа беше госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  аз  имам 

няколко доклада във връзка с изборите извън страната, ще Ви моля 

може би в първата точка, която е на колегата Грозева, да направя 
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свързани доклади след приемане на решението, ако не възразявате. 

Да  ме  включите  също  в  отваряне  на  запечатани  помещения  и  в 

доклади по писма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви.

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Госпожо  председател,  може  ли  да 

отложим с десетина минути първа точка, да започнем от втора, тъй 

като  решението  не  е  качено  поради  едни  промени,  които  се 

извършват в последния момент?

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  ще  предложа  да 

започнем  тогава  с  докладите  на  госпожа  Ганчева  и  когато  те 

приключат,  вероятно  вече  ще  бъде  публикуван  и  проектът  на 

решение.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Госпожо председател,  тъй като  ще 

има точка  за  гласуване извън страната,  моля да  ме включите със 

свързан доклад.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да ме включите в писма.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви,  господин 

Христов.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Да ме включите в писма, ако 

обичате.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Искам  да  бъда  включена,  за  да 

докладвам  за  доставката  на  бюлетините  към  настоящия  момент, 

както  и  в  „Разни”  относно  оперативния  план  и  организацията  на 

работата на ЦИК в изборния ден относно сътрудниците.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Доставката на бюлетини 

като съобщение преди така изписаните точки в дневния ред.

Колеги, има ли други предложения ? Не виждам.
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Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред. Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

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

против – няма.

Дневният ред е приет.

Колеги, няколко съобщения преди началото на дневния ред. 

Първото е от мен. Бих искала да ви информирам, че по обективни 

причини,  както  знаете,  от  днешното  заседание  отсъстват  госпожа 

Цанева и господин Томов.

На второ място, във вътрешната мрежа в днешното заседание 

извън  папките  на  отделните колеги са  публикувани протоколи от 

работна  среща  на  Централната  избирателна  комисия  с 

„Информационно  обслужване”,  след  това  от  работната  среща  на 

Централната  избирателна  комисия  с  представители  на 

Министерството на външните работи, Държавна агенция национална 

сигурност и „Информационно обслужване” от 17 март 2017 г.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колегата  Сидерова  също 

отсъства по обективни причини, ще закъснее за заседанието.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  благодаря,  и  ме 

уведоми,  но  пропуснах  да  го  кажа,  така  че  благодаря,  че  ми 

напомнихте.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, в Печатницата на 

БНБ  приключи  изпълнението  на  графика  за  предаване  и 

транспортиране  на  бюлетините,  отпечатани  в  тази  печатница.  В 

„Демакс”  и  вчера,  и  днес  по  график  се  предадоха  бюлетините. 

Остава  21 март 2017 г.  за  „Демакс”  с  Пазарджишки и Пернишки 

окръг,  днеска  Търговищки  и  Великотърновски.  Междувременно 

искам само да ви информирам,   по отношение на графика,  който 

трябваше  да  бъде  допълнително  съгласуван  и  координиран  от 

областния управител свързали са се с  изпълнителния директор на 
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„Демакс”, уточнили са графика, безпроблемно минава предаването и 

доставката  на  бюлетините  по  административни  райони  на 

територията на Столична община.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния 

ред:  Доклади  относно  изборите  извън  страната  и  проект  на 

решение относно попълване съставите на СИК извън страната.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-27-76  от  20.03.2017  г.  от  господин  Димитър  Иванов,  Цюрих, 

Швейцария. Той пише до нас и до ръководителя на Работна група 

избори  в  Министерството  на  външните  работи  относно 

организацията  по  приемане  на  списъците  и  протоколите  на  СИК 

извън  страната.  В  писмото  са  изложени  факти  и  обстоятелства, 

които господин Иванов е решил да сподели с нас по отношение на 

секционните  избирателни  комисии извън  страната  и  в  частност 

членовете  им.  Той сочи,  че  над 80 % са  доброволци от местните 

български  общности,  припомня  ни,  че  на  предните  избори  е 

трябвало  да  направи  24-часови  дежурства  и  сочи  разлики  между 

членовете на СИК в България и членовете на СИК извън страната, 

като  посочва,  че  често  живеят  на  един  и  повече  от  един  час  от 

сградата,  в  която  се  помещава  избирателната  секция.  „Предвид 

изложеното  и  във  връзка  с  организацията  по  приемане  и 

утвърждаване на списъците и протоколите на СИК извън страната и 

отчитайки  гореописаните  обстоятелства  мрежата  на  доброволците 

очаква и настоява за: още по-добра организация от постигнатата на 

втория  тур  на  13  ноември  2016  г.  за  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент, експедитивност по отношение на големите секции, в 

които  гласуват  няколко  стотин  души.  Именно  тези  СИК  са 

натоварени  много.  И  да  бъде  осигурен  достатъчно  оперативен 

капацитет на така наречения временен комуникационен пункт, който 

да  поеме  и  обработи  навреме  заявките.  Стандартът,  на  който 

мрежата  на  доброволците  държи,  е  приключване  на  работата  и 

окончателно  напускане  на  изборните  помещения  преди  полунощ 
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местно  време.  Убедени  сме,  че  необходимостта,  целяща 

организацията  на  ВКП  и  на  СИК,  е  постижима  и  оправдана 

финансово.”

Колеги,  аз  предлагам  за  сведение  и  запознаване,  като 

благодаря на господин Иванов за това писмо,  което обаче според 

мен в определена степен е ненавременно, позволявам си да изразя 

лично мнение, защото в Методическите указания за всички избори с 

оглед спецификата на гласуването извън страната приемаме, както и 

сега сме възприели, че резултатите се изпращат не по-късно от 24 

часа местно време. Освен това не намирам разлика между членовете 

на  СИК  извън  страната  и  СИК  в  страната,  тъй  като  знаем,  че 

колегите  с  оглед  спецификата  на  обработка  на  резултатите  и  в 

страната, включително и ние, стоят по цяла нощ. 

Припомням  обаче,  може  би  колегата  Матева  тук  ще 

потвърди,  че  на  предните  избори  господин  Иванов  се  обади  по 

телефона да каже, че пуска всички секционни избирателни комисии, 

които са в рамките на мрежата на доброволците. Ние в рамките на 

обучението на колегите за СИК извън страната обърнахме внимание, 

че  единствено  Централната  избирателна  комисия  е  организацията 

въз основа на разписания и указан в Методическите указания ред, 

която  може  чрез  потвърждение  при  приемане  на  протоколите  да 

разпусне секционните избирателни комисии.

А  по  отношение  на  обърнатото  внимание  за  по-голяма 

експедитивност  и  оперативен  капацитет  аз  считам,  че  с  оглед 

проведените  срещи,  организацията,  която  правим  по  цялостната 

организация на изборите, сме изпълнили тези препоръки. Затова е за 

сведение. Ако колегите имат нещо друго, да го добавят.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Колеги,  по 

този въпрос? Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз подкрепям това, което каза колегата 

Ганчева и четейки това, което е изложил господин Иванов, не знам 

за кое време, вероятно за полунощ става дума, че ако до полунощ не 

се  обработят  документите,  той  силно  се  надява,  че  няма  да  се 

наложи  отново  масово  окончателно  напускане  на  изборните 
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помещения  извън  страната.  Но  както  каза  колегата  Ганчева,  те 

работят по същия начин, както и секционните избирателни комисии 

в  страната.  И  в  страната  има  толкова  много  избиратели  в  някои 

секции,  колкото  и  в  чужбина.  В  крайна  сметка  членовете  на 

секционните  избирателни  комисии може  да  са  членове  на  така 

наречената  доброволческа  мрежа  до  момента,  в  който  бъдат 

назначени за членове на секционни избирателни комисии, след което 

стават  длъжностни  лица,  отговорни  за  изборния  процес  и  като 

такива  би  следвало  наистина  да  следват  само  и  единствено 

инструкциите на Централната избирателна комисия, която в случая 

играе  ролята  за  РИК  извън  страната.  Тъй  като  не  беше  изобщо 

правилно  като  поведение  взетото  решение  от  господин  Димитър 

Иванов на предходните избори той да освободи тези доброволци от 

работата  им   като  членове  на  СИК.  И  искрено  се  надявам  тази 

година  да  си сътрудничим малко по-добре  и  да  не  се  достига  до 

такива ситуации.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Други по този 

повод? Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Аз  искам  да  отбележа,  че  при 

гласуването  в  чужбина  няма  преференции  и  там  отчитането  на 

резултатите  става  много  по-бързо  и  много  по-лесно,  доста  по-

елементарна е  задачата.  Още повече че след въвеждането на този 

електронен протокол, в който, ако имат добро желание биха могли 

на един лаптоп да направят проверка и да видят, че нямат грешки, за 

да им се приемат бързо нещата. Затова на мен ми се струва, че добре 

би било да не го оставяме за сведение, а в едно кратко писъмце на 

господин  Иванов  да  му  се  опишат  тези  неща,  да  му  се  обърне 

внимание, че всяка СИК има възможност да провери верността на 

протокола си, с което да избегне грешки. И изрично да му се пише, 

че  работата,  която  имат да  извършат  там след  приключването  на 

изборния ден, е поне два пъти по-малка отколкото тази на всички 

останали секции в страната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте.
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РОСИЦА МАТЕВА:  Аз съм съгласна с това, което предлага 

колегата Христов, ако приемем, че ще отговорим да допълним, че на 

обученията изрично сме указали на представителите на българската 

държава  като  членове  на  секционни  избирателни  комисии  да 

направят  тази  проверка  на  резултатите  в  електронния  вариант  на 

протокола, за да видят дали са удовлетворени всички контроли, след 

което да попълват беловата и да я изпращат. Като инструкция им е 

казано, че когато няма грешки процесът на приемане върви много 

по-бързо. А изпращането на грешни протоколи с резултати забавя 

целия процес и на колегите, които са работили без грешки, тъй като 

ние следва да дадем писмени указания къде са грешките, за да ги 

отстранят и това забавя целия процес.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  ще подложа на гласуване такъв отговор.  Режим на 

гласуване.

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против 

– 2 (Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева).

Предложението се приема.

Заповядайте, госпожо Ганчева, за отрицателен вот.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  гласувах  „против”, 

защото господин Иванов след като обективно и пространно излага 

според него проблемите на временно комуникационния пункт и на 

проблемите,  които  биха  могли  да  възникнат,  той  се  е  запознал  с 

всички множество сега на брой материали, които ние създадохме с 

оглед улесняване отчитане на резултатите извън страната, които са 

публични  и  прозрачни  и  бяха  многократно  обяснени  на  нашите 

брифинги,  на  обучението,  което  проведохме.  Затова  гласувах 

„против”,  иначе като докладчик ще изготвя отговора, около който 

комисията се обедини.

Колеги, докладвам ви с вх. № НС-04-01-109 от 20.03.2017 г. 

получено съгласие от Палестинска страна за провеждане на изборите 
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за  народни  представители,  тук  ни  е  препратена  нова,  с  която 

потвърждава  съгласието.  Аз  мисля,  че  следва  да  я  приемем  за 

сведение, като обръщам внимание, че до настоящия момент нямаме 

отговор  на  писмото,  което  изпратихме  миналата  седмица  до 

Министерството на външните работи по отношение на държавите, 

от които нямаше данни за съгласие.

Колеги, в папка с моите инициали има проект на писмо до 

госпожа  Шекерлетова  и  до  заместник-председателя  на  Държавна 

агенция  национална  сигурност  във  връзка  с  приемане  на 

секционните протоколи за гласуване извън страната и работата на 

временно  комуникационния  пункт.  В  това  писмо  съм  възприела 

извършената проверка, така наречения фейс контрол, който правят 

служителите от  комуникационния пункт преди документите да  са 

стигнали  до  членовете  на  Централната  избирателна  комисия,  а 

именно сканираните протоколи да бъдат четливи, да няма липсващи 

страници от протоколите за гласуване извън страната, списъците за 

гласуване извън страната да са подписани по съответния ред, след 

последното  писани  в  допълнителната  страница  на  избирателните 

списъци  да  са  поставени  подписите  на  съответните  лица,  на 

сканираните копия да се вижда фабричния номер. Знаете, че това е 

един  от  проблемите,  който  после  при  въвеждането  би  могъл  да 

препятства обработването на резултатите. И сканираните протоколи 

да носят подписите на всички членове. Ако някой колега има какво 

да  допълни,  аз  лично  не  се  сещам  какво  друго  бихме  могли  да 

вмъкнем. Това са предложенията и да го подложим на гласуване, за 

да го изпратим на отговорните лица за запознаване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване изпращането на това писмо. Режим на гласуване.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева), 

против – 1 (Севинч Солакова).

Предложението се приема.
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Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги, гласувах „против”, защото в 

частта  до Държавна  агенция по национална  сигурност  считам,  че 

следва да бъде адресирано до председателя на организацията, ако и 

след  като  нямаме  официално изпратено  писмо,  от  което  да  става 

ясно,  че  тези  правомощия  на  председателя  са  делегирани  на 

заместник-председателя.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Аз взимам повод от отрицателния 

вот на колегата Солакова и с оглед на това, че аз съм докладчик на 

писмото, колеги, писмото е предложено до заместник-председателя, 

тъй  като  цялата  кореспонденция  идва  от  заместник-председателя. 

Извън микрофона бях попитана дали имаме официални данни.  За 

мен  не  знам  какви  други  официални  данни,  но  във  връзка  с 

изказаното съмнение аз моля, въпреки че писмото е гласувано, да 

предложите,  госпожо председател,  на  прегласуване  адресата,  след 

като има изказано мнение на колега, че трябва да е до председателя 

на ДАНС. Може би има резон в това да подложим на гласуване дали 

да е до председателя или до заместник-председателя.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  има 

предложение за гласуване писмото да се изпрати до председателя на 

ДАНС.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман,  Росица Матева,  Севинч Солакова), против –  2 

(Ивайло Ивков, Камелия Нейкова).

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, мисля, че приключихме с тази преписка.

Продължете, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, с оглед на това, че вчера не 

бяхме в пълен състав,  а  и сега,  аз  ще предложа реда,  който ни е 
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предложен с вх. № НС-00-242 от 19.03.2017 г. да бъде разгледан от 

колегите и с оглед това, че има все още време, да се запознаем и да 

оптимизираме  по  най-удачен  ред  с  оглед  обработката  на 

протоколите този ред, който беше възприет от нас на предходните 

избори. Има една добавка, доколкото виждам, от „Информационно 

обслужване”,  която  е  ползвала,  и  ако  някой  колега  се  сети  нещо 

друго да добавим, съм отворена за предложения и обсъждане. Това 

засега е за сведение и запознаване.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, по повод гласуването извън 

страната  на  последната  проведена  среща  с  Министерството  на 

външните работи и Централната избирателна комисия от разговор с 

господин Стоев, който е в работната група на Външно министерство, 

разбрах,  че  в  изборния  ден  Министерството  на  външните  работи 

получава  информация  за  броя  на  гласувалите  извън  страната. 

Предлагам  с  писмо  да  поискаме  от  Външно  министерство  тази 

информация  за  бъде  предоставяна  и  на  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  имате  ли 

възражения? Няма.

Режим на гласуване на това писмо.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова), против  – 

няма).

Предложението се приема.

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо 

председателстващ.  Колеги,  в  моята  папка от днешна дата  е  качен 
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проекта  за  решение  относно  попълване  съставите  на  секционните 

избирателни комисии извън страната. В основанието съм добавила 

чл. 104 и 105 от  Изборния кодекс. Вчера изтече 7-дневния срок, в 

който Министерството на външните работи и партиите и коалициите 

можеха  да  правят  допълнения  и  да  заменят  членове,  които  са 

предложили в предходни дни. 

Решението се състои от 3 точки. Първо, попълване съставите 

на  секционните  избирателни  комисии.  Втора  точка  промени  в 

съставите  на  секционните  избирателни  комисии,  назначени  с 

Решение  № 4492-НС  от  11.03.2017  г.  Точка  трета  е  поправка  на 

технически грешки в ЕГН, изписване на имена и т.н. Промените са 

наложени,  както  знаете,  от  откази  на  лица,  които  са  били 

предложени и назначени с наше решение да участват в изборите в 

качеството си на членове на СИК или пък по лични причини и са 

били сменени с други. 

Ако ви прави впечатление, сме качили в моята папка и една 

легенда,  която  ще ви  обясня  какво  означава.  Оцветените  в  черно 

лица  са  лицата,  които  ще назначим  с  настоящето  решение.  Тези, 

които сме отбелязали с червено, са назначени с наше Решение № 

4492  и  те  няма  да  фигурират  в  решението,  което  ще  приемем. 

Направихме го  за  яснота,  за  да  видите как  върви попълването на 

секционните избирателни комисии извън страната. В 18 от секциите, 

а сега се установи и една 19-а, Милано, улица „Удине”, има червени 

непопълнени места, т.е. по едно непопълнено място. Има време до 5-

ия ден и Министерството на външните работи ще предложи лица и с 

последващо решение ние ще ги назначим. Впоследствие се оказа, че 

в Милано едно и също лице е било предложено от Реформаторския 

блок  и  от  Министерството  на  външните  работи,  то  ще  остане  в 

Генералното  консулство,  а  в  Милано,  ул.  „Удине”,  ще  бъде 

предложен  нов  представител  от  резервите  на  Министерството  на 

външните работи.  Ако имате въпроси,  съм готова да ви отговоря. 

Приемаме решението и в решението ще фигурират така по секции, 

както са обозначени, лицата, обозначени с черно. От стр. 82 започват 

промени в съставите на СИК, назначени с Решение № 4492, а от стр. 
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86  от  настоящето  решение  започват  поправките  на  технически 

грешки.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  заповядайте  за 

въпроси, ако има такива.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  нямам  забележки  към 

проекта  на  решение  на  колегата  Грозева,  но  връщам  на  доклад 

множеството  писма,  които  ни  бяха  изпратени  с  различен  входящ 

номер,  които  обективираха  информация,  искане  от   посланик 

Димитров,  ръководителя на посолството на  Република България в 

Лондон,  за  намаляване  броя  на  членовете  на  секционните 

избирателни  комисии извън  страната  и  в  частност  във 

Великобритания. Позицията на Министерството на външните работи 

е, че са основателни съображенията на посланик Димитров, изразена 

с писмо с вх. № НС-04-01-84. Това, което аз виждам сега, е, че в по-

голямата  част  почти  всички  състави  на  избирателните  комисии 

извън  страната  за  Великобритания  са  попълнени  и  ще  бъдат 

попълнени с приемането на това решение. Затова,  колеги, нека да 

решим  как  ще  се  произнесем  по  отношение  на  направеното 

предложение  за  редуциране  броя  на  членовете  на  СИК  извън 

страната,  за  Великобритания,  по  направеното  предложение  от 

Министерството  на  външните  работи  и  от  ръководителя  на 

посолството на Република България в Лондон.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  ако  обърнете 

внимание, в списъка, който е предложен след решението, комисиите, 

които  нямат  попълнени  и  то  по  едно  лице  на  територията  на 

Великобритания са 4. Така че смятам, че няма никакво основание да 

обсъждаме  въпроса  за  намаляване  на  броя  на  секционните 

избирателни комисии, тъй като ние възприехме общия принцип: на 

гласували до 500 човека – 5-членен състав, на гласувалите над 500 

човека – 7-членен състав. Освен това смятам, че 4 човека ще бъдат 

намерени за тези толкова многобройни секции, които отворихме във 

Великобритания, за попълване на местата.
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  не  виждам,  след  като  са 

направили  предложенията  и  местата  са  попълнени  как  да  ги 

регистрираме. Още повече с Методическите указания, не мога да се 

сетя точно на коя страница, ние сме указали при липса на някой член 

как се действа. Така че считам, че при така попълнените състави и 

Методическите  указания  на  ЦИК  за  гласуване  извън  страната 

процесът по гласуване е  предпоставен да бъде улеснен и с  добра 

организация.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Само  да  допълня,  че 

законът разрешава в момента, в който са се явили определен брой 

хора от секцията, повече от половината, да започне работата. Така че 

има  всички  основания  да  се  ползват  възможностите,  дадени  от 

закона и от наше решение, Методическите указания.

Режим на гласуване на решението,  предложено от  госпожа 

Грозева.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Росица Матева), против – няма).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4550-НС.

Продължете, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  исках  само  да  предложа  това 

решение  незабавно  да  бъде  изпратено  на  Министерството  на 

външните работи, на групата, която се занимава с попълването на 

съответните секции.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), 

против – няма).

Предложението се приема.

Колеги,  изчерпихме  точка  първа  от  дневния  ред, 

преминаваме към точка трета от дневния ред:

Доклади по медийни пакети.

Заповядайте, господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  ще  ви  докладвам  едно 

оттегляне на заявка и една нова заявка. Оттеглянето на заявката е от 

страна  на  коалиция  от  партии  „Българската  левица  и  Зелената 

партия”.  Имали  са  заявка  за  излъчване  в  телевизия  „Имекс”  на 

стойност  648 лв.,  отказват  се  от  нея.  Тя е  с  вх.  № НС-24-181  от 

18.03.2017 г.

И с вх. № НС-24-207 от същата дата радио „Си джей” ООД, 

която  е  собственик  на  радио  „Енджой”,  ни  изпраща  запитване 

относно същата коалиция от партии „Българската левица и Зелената 

партия” Запитването е на за стойност 821,10 лв. за излъчване на 5 

броя предизборни спотове в програмата на радио „Енджой”, 5 броя 

по  30 секунди.  Предлагам да  им отговорим,  че  имат  средства  по 

медийни пакети.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

Предложението се приема.

Продължете, господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Колеги, в папка „Медийни пакети” от 

днешна дата е получено писмо с вх.  № НС-20-76 от 18.03.2017 г. 

Това са тарифите на Нова телевизия, които бяха изпратени по молба 

на някои колеги, които искаха да се запознаят по-подробно. Моля да 
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се запознаете и вие в момента, тъй като имаме два договора, които 

трябва да прегледаме и ще предложа да бъдат одобрени.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, имате 

думата. Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моето  питане  във  връзка  с 

доклада на господин Арнаудов е следното: тези тарифи, които са ни 

изпратени с дата 18 март 2017 г.,  същите тарифи ли са,  които са 

изпратени 30 дни преди изборния ден на Централната избирателна 

комисия и Сметната палата, а именно към 24 февруари? И на второ 

място, това ли са тарифите, които са обявени 40 дни преди изборния 

ден от Нова телевизия на тяхната интернет страница. Защото това 

следва  да  бъдат  и  условията,  и  тарифите,  които  трябва  да  се 

прилагат в периода на цялата предизборна кампания, а не могат те 

да бъдат променяни в рамките на самата предизборна кампания.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Нямам  отговор  на  този  въпрос.  Ще 

осъществя контакт с Нова телевизия и ще задам тези въпроси.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  виждам,  че  това  е 

изпратено от Цветомира Жекова до ЦИК на 18 март в 13,30 часа. Не 

знам, но гледам, че текстът е на английски език. Вътре абсолютно 

всички тарифи отново са на английски език. Има посочени цифри, 

които не се знае в евро ли са, в лева ли са, а-а пише BGN. Виждам, 

че на една от тарифите пише 1600, а горе пише BGN 1690. Кое е 

вярното.  Предлагам  да  не  се  разглежда  това  нещо,  което  ни  е 

изпратено  от  Цветомира  Жекова,  тъй  като  ние  не  сме  английска 

избирателна  комисия  на  Великобритания,  а  на  България,  така  че 

всичко трябва да бъде на български език. Благодаря ви.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Абсолютно  подкрепям  колегата 

Баханов и щях да кажа същото. Още повече че могат да се направят 

и по-сериозни проверки за какво иде реч.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по същество това 

е предложение за отлагане до момента, в който уточним тарифата, 
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която  е  предоставена  в  Централната  избирателна  комисия  и 

Сметната палата и евентуално тогава да разгледаме договорите.

Колеги, режим на гласуване за отлагане.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  

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

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

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

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, не приключваме с тази точка, ще я оставим 

за по-късен час.

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:

Доклади относно отваряне на запечатани помещения.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в днешна вътрешна мрежа, папка 

с  моите  инициали,  имаме  едно  проекторешение,  което  аз  съм 

изготвил, обаче за момента не го внасям като проект. Изготвил съм 

го, за да го има и ако решим все пак да разрешим, ще го докладвам 

директно.  Но  трябва  да  обърнем  внимание,  защото  кметът  на 

община  Ракитово,  Пазарджик,  иска  разрешение  за  достъп  до 

запечатано помещение, в което се съхраняват книжата от изборите 

за  народни  представители,  предходните,  и  още  куп  други  книжа. 

Обаче тъй като няма друго подходящо помещение, това става ясно 

от съдържанието на искането, очевидно е, че те искат за времето до 

изборите да махнат едните книжа, които подлежат на предаване, без 

да казват къде ще ги преместват. Затова текстът е в жълто. Без да 

пишат  в  кое  помещение  ще  ги  съхраняват  до  тогава,  но  пък  да 

направят  място  за  книжата  от  новите  избори.  Съгласно  нашето 

решение, което колегата Цачев докладва в събота, взехме принципно 

решение  за  всички  общини,  обаче  там  изрично  сме  казали,  че 

позволяваме отпечатването, но без да се извършват никакви други 

действия  с  другите  книжа.  Това  налага  логически  те  да  искат 

специално разрешение. Въпросът е дали да го дадем.
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Аз  въпреки  това  за  запечатаните  помещения  винаги  съм 

подхождал  с  възможно най-толерантния  режим,  но  в  случая  не  е 

ясно наистина къде ще съхраняват тези 4-5 дни, затова съм длъжен 

да го докладвам. И има изготвен проект за решение, ако решим да 

им позволим.

С две думи, искат да направят място, защото няма да имат 

друго помещение. Не могат да се възползват от нашето принципно 

решение, общото, и искат да ги съхранят някъде до изборите, за да 

могат спокойно да поставят там новите книжа, а след изборите да 

предадат  извадените  книжа  за  архивиране.  Няма  и  какво  да 

уточнявам по телефона, защото е ясно.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Ивков. Колеги? Заповядайте.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предлагам  да  разрешим  да  си 

свършат  работата.  Ясно  е,  че  става  дума  за  това  да  могат  да  се 

организират  за  изборите  и  прибирането  на  книжата.  Предлагам в 

диспозитива да допълним едно изречение, с което да кажем, че до 

извършване на експертиза и предаване на Държавен архив книжата 

се  съхраняват  в  помещение  по  реда  на  Решение  №  2662  като 

указание. И оттам насетне, независимо че не са посочили къде ще ги 

сложат и как ще ги съхраняват ние да укажем това нещо и те да си 

действат по реда на решението, където са описани процедурите.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

проект на решение ведно с допълнението, което направи господин 

Цачев.

Режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

против – няма).

Колеги, това е Решение № 4551-НС/ЕП/ПВР/НР.
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Уважаеми колеги, продължаваме със следваща точка:

Доклади по дела, жалби и сигнали.

Първи докладчик е госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, в събота ви докладвах жалба 

от  коалиция  „Движение  Да,  България”  и  от  Христо  Любомиров 

Иванов,  кандидат  за  народен  представител  за  нарушение  на 

правилата на предизборната кампания във вестник „Политика” да се 

запознаете. Сега съм подготвила проект на решение. Към жалбата са 

приложени  заверени  копия  от  пълномощните  и  самия  вестник. 

Правят се оплаквания за нарушение на правилата на предизборната 

кампания,  изразяващи  се  в  публикуването  на  първа  страница  на 

цветен  фотоколаж,  в  който  е  изобразен  кандидатът  за  народен 

представител Христо Любомиров Иванов, пришито към детско тяло 

ведно с логото на коалицията и надписа „Дай, България”,  като се 

твърди,  че  на  6  страница  на  вестника  е  публикувана  снимка  на 

корицата  от  книгата  „Крадци  на  демокрацията,  те  ограбиха 

България” и в статията „Дай, България” се опитва да запушва устата 

на „Телеграф”.  Това е  същата статия,  по която взехме отношение 

към  вестник  „Телеграф”,  която  е  препечатана  и  във  вестник 

„Монитор”, и във вестник „Политика”. На последната страница се 

твърди,  че  е  публикувана  реклама  на  следващата  книга,  която 

„Телеграф” възнамерява да издаде. 

Централната избирателна комисия след като се запозна със 

жалбата намира, че същата има характер на сигнал. Проектът трябва 

да  е  качен в днешната папка.  Колеги,  както ви показах  вестника, 

първата страница е на фона на визията, на описания логън на ЦИК, 

т.е. призива без логъна, но само цветовото изображение, ръчичките, 

цветовете,  които  ние  сме  приели.  Считам,  че  това  е  нарушение, 

макар и само в частта на цветовото изображение, а отделно считам, 

че  това  е  нарушение  на  добрите  нрави,  тъй  като  както  и  с 

предишното  решение  приехме,  че  не  следва  да  се  използва 

наименува  на  коалицията  като  „Дай,  България”,  защото  по  този 

начин се правят определени внушения. На страница 6 констатирах, 

че  има тази статия,  по която вече  взехме отношение във вестник 
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„Монитор” и „Телеграф”. В статията се нарушава честта,  доброто 

име на кандидата от коалиция „Движение Да, България”. 

И ви предлагам да установим нарушение на забраната по чл. 

183,  ал.  4 от  Изборния кодекс от управителя на „Политика днес”, 

който е издател на вестник „Политика”. В самия вестник „Политика” 

пише,  че  издател  е  „Политика  днес”  ЕООД  и  управителят  е 

Александър  Кирилов  Георгиев,  който  е  управител  също  на 

„Монитор” и на „Телеграф”. Поради това предлагам на установим 

нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс поради 

нарушение  на  добрите  нрави  по  отношение  на  коалицията 

„Движение Да, България” и по отношение на кандидата за народен 

представител, тъй като се уронва неговото добро име, достойнство и 

чест, по съображенията, които съм изложила в жалбата и които сме 

коментирали по повод статията и книгата „Крадци на демокрация”.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  за  мнения  и 

въпроси откривам дискусия.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  навсякъде  съм  обяснила 

визия, фон и слогън. Така е по моя проект. Така или иначе, това е 

едно цяло, независимо че те не са изписали самия слогън, но ние 

имаме  права  върху  цялото  произведение.  То  включва  не  само 

изображението.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Позволявам  си  да  взема 

думата и като водещ в момента си я давам. Извинявайте, аз не съм 

била на предното наше решение, което цитира уважаемата госпожа 

Бойкинова, разбира се, че имаме авторски права върху нашия сайт, 

но според мен е много хубаво да бъде разпространявана страницата 

ни  и  да  се  популяризира.  Аз  сериозно  го  мисля  и  абсолютно  не 

виждам някакво нарушение. Нито е знаме, нито е герб, защо да не се 

използва страницата на ЦИК като цветове.

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Мусорлиева, това е създадена 

визия, която да популяризира дейността на Централната избирателна 

комисия като орган, който организира изборите, а не дейността на 

политически  субект,  свързан  с  тези  избори.  Всеки  политически 

субект  има  право  да  създаде  своя  визия,  с  която  да  бъде 
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разпознаваем, но не да използва визията на органа, който организира 

изборите, за да популяризира своята политическа дейност във връзка 

с изборите.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  Матева,  с 

цялото си уважение към Вас, нито мисля, че се рекламира партията, 

това е независим вестник, и всъщност това е само фон. Не виждам 

никаква пречка, че не виждам и нещо лошо за нас като сложен фон. 

Фонът  може  да  бъде  използван.  Не  виждам  никаква  пречка, 

сериозно, знаете, че съм завършила авторски права.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Ами  то  това  е  проблемът.  Всяка 

политическа  сила,  ако  използва  нашата  визия,  ние  ще  бъдем 

обезличени  като  орган,  който  организира  изборите.  Не  говоря  за 

забрана  в  закона,  това  е  предизборна  кампания на  политическите 

сили, които използват визията на ЦИК. Няма причина, поради която 

ние да толерираме такова поведение. Да си създадат собствена визия 

във  връзка  с  изборите  и  да  я  използват.  Когато  органът,  който 

организира изборите и е призован по Изборния кодекс да следи за 

това дали се спазва предизборната кампания, е въвлечена неговата 

визия…(Силен шум в залата.) Аз спирам да говоря. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз в момента се чудя 

защо се води този спор, тъй като в диспозитива на решението никъде 

не се споменава, че наказваме някой или установяваме нарушение за 

използване визията на ЦИК. Защо въобще го обсъждаме, а и защо 

става предмет на дискусия днес в Централната избирателна комисия, 

като  нито  го  има като нарушение,  нито е  упоменато някъде  като 

нарушение. Предлагам да падне това нещо.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви,  господин Баханов, 

абсолютно сте прав.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Сега е господин Пенев.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги, безспорно че става въпрос за 

авторски права  и  ако приемем,  че  са  ни нарушени авторските  ни 

права,  това  е  въпрос,  който  е  съвсем  различен  от  предмета  на 

жалбата. Ние можем да си отправим имуществени, неимуществени 

претенции,  да  му  укажем да  не  се  ползва,  по  какъв  начин  да  се 

ползва,  срещу  какво,  но  това  няма  отношение  към  жалбата  за 

нарушение на предизборната кампания и агитация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Реплики  към  Вашето 

изказване. Първа реплика – госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз под формата на реплика всъщност ще 

кажа, че очевидно съм подведена от ситуацията. Наистина смятам и 

аз се съгласявам с колегите, че в проект на решение за установяване 

на  нарушение  по  отношение  на  политически  субект  няма  място 

обсъждането  на  нашата визия в  момента.  Смятах,  че  е  подготвен 

проект  за  решение,  касаещ  слогъна  и  визията  на  ЦИК,  а  не  във 

връзка с установяване на друго нарушение да се споменава и това. И 

всъщност предложението и начина, по който да отреагираме, който 

обсъждахме,  беше  или  с  решение,  или  с  писмо  да  укажем  на 

вестника да не използва нашата визия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  точно  защото  това  е 

нарушение на авторските права в решението съм загатнала само с 

едно  изречение,  че  се  нарушават  правата  на  Централната 

избирателна комисия и според мен няма нищо лошо да го включим 

като и нарушение на добрите нрави отделно от авторските права. Но 

след като не сте съгласни, това изречение ще отпадне от проекта и 

ще напишем отделно писмо до вестник „Политика” да не използват 

нашата визия и слогън.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  бяха  две  реплики 

към господин Пенев. Мисля, че господин Пенев е удовлетворен. Ще 

ползвате ли дуплика? Няма да ползвате.

Следващ за изказване е господин Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не съм съгласен с казаното от колегата 

Пенев и го мотивирам по следния начин. Правилно докладчикът в 
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обстоятелствената  част  в  проекта  за  решение  е  написал  и 

изречението гласи буквално следното:  „Предвид изложеното ЦИК 

приема,  че  вестник  „Политика”  с  публикуваните  фото  колажи на 

кандидат за народен представител на фона и визията на официален 

слогън  на  ЦИК и статията  засягат  честта  и доброто име,  от  една 

страна, от друга страна, се нарушават добрите нрави”. Аз не виждам 

кое  е  неистина.  В  обстоятелствената  част  на  едно  решение  се 

установяват  фактите  такива,  каквито  са.  И  не  виждам  защо  ние 

трябва да премълчим този факт, че на всичкото отгоре освен другите 

нарушения  се  използва  абсолютно  неправомерно  и  слогъна  на 

Централната избирателна комисия.  Аз считам,  че ние поне в това 

трябва да сме единодушни, че ще имаме нула толерантност за такива 

действия на подобни субекти.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Заповядайте 

за реплика, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Моята реплика е свързана с  това,  че 

предмет  на  разглеждане  във  връзка  с  това  решение  е  жалба  за 

нарушение  във  връзка  с  опетняване  доброто  име  и  честта  на 

определен  кандидат.  По  какъв  начин  са  засегнати  правата  и 

интересите на ЦИК във връзка ползването на визията и на слогъна 

няма  място  в  това  решение  този  вид  отношение  и  този  вид 

претенции. И не бих приел, че самото неправомерно използване на 

визията, на слогъна, е нарушение на добрите нрави по смисъла на 

чл. 183, ал. 4. Защото разпоредбата на чл. 183, ал. 4 касае конкретно 

предизборната кампания и агитация и е свързана пряко и конкретно 

само с кандидатите. Така че наистина според мен няма място този 

въпрос в това решение, а е въпрос на последващи действия за защита 

правата на Централната избирателна комисия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше първа реплика 

към  изказването  на  господин  Ивков.  Има  ли  втора  реплика? 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  така  както  е 

написано, и в тази връзка правя реплика на колегата Ивков, да, няма 

проблем по-нагоре, където е описана първата страница на вестника 
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на  фона  на  официалния  слогън  на  ЦИК,  това  означава  вече  да, 

описваме точно какво сме видели. Надолу, където става въпрос за 

този  абзац,  излиза  така,  че  един  читател  или  потребител  на  това 

решение прочете, значи публикуваните фотоколажи на кандидат за 

народен  представител  на  фона  и  визията  на  официалния  слогън. 

Това, че го публикуват на нашия слогън излиза, че му нарушаваме 

честта и достойнството ли? Отиваме и на това разсъждение, значи, 

че слогънът на ЦИК е срамен щом върху този слогън е публикуван 

фотоколажът, както е написано. И категорично подкрепям колегата 

Пенев това да се махне, по този начин, както е написано.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте за дуплика, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Нека да разграничим нещата. Колегите са 

прави  за  това,  че  по  отношение  накърняване  доброто  име  на 

кандидата, това обаче е само едната хипотеза. Те са прави, че там 

няма място. Но следващата хипотеза на чл. 183, ал. 4, нарушаването 

на добрите нрави аз считам, че е налице и докладчикът точно така е 

обосновал,  че  се  използва  официалния  слогън  на  Централната 

избирателна комисия, който има съвсем друга цел,  за да се петни 

доброто име.  И тук вече имаме другата хипотеза – нарушение на 

добрите нрави или поне аз така разбирам смисъла на това, което ни 

се  докладва.  Ако  не  е  така,  докладчикът  да  ме  поправи.  Аз  бих 

подкрепил това и не виждам защо да е излишно. Напротив, така се 

рисува цялата картина, използваш слогъна и официалната марка на 

ЦИК за тези избори, така да го наречем, за да оплюваш някого и то 

не някого, а една дузина и повече кандидати в изборите. Е, това е 

нарушението на добрите нрави и затова трябва да се нарисува цялата 

картина.  А  другото  си  е  отделен  състав.  Ние  тук  установяваме 

според мен двата  състава.  Затова аз  съм съгласен с  проекта така, 

както  е  предложен.  И  дори  докладчикът  чух,  че  намеква  да  се 

съгласи да се премахне, аз ще държа да се гласува и по този начин.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Госпожа 

Мусорлиева се беше заявила след това.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имам доста неща, които да кажа. 

Независимо че обикновено изцяло подкрепям проектите на госпожа 

Бойкинова,  в  случая  считам  проектът  за  изцяло  неправилен  и 

незаконосъобразен  по  няколко  причини.  Първо,  „Дай,  България” 

нито е в кавички, т.е. асоциация някаква, която се прави, няма нищо 

общо с „Движение Да,  България”.  Тоест,  това може да е сложено 

дори  само  като  заглавие.  А  това,  че  на  някой  вдъхва  някакви 

асоциации,  това  си  е  негов  проблем,  на  този,  на  който  вдъхва 

асоциациите,  но  за  мен  няма  никаква  пречка  за  използване  на 

някакво  заглавие.  И  не  може  да  бъде  доказана  връзка  между 

посоченото заглавие, в случай „Дай, България” и наименованието на 

движението.  На  всичкото  отгоре  „Движение  Да,  България”  е  три 

думи, ако трябва да сме точни, а „Да, България” като заглавие е две 

думи.

След това, няма никаква връзка между посоченото заглавие 

на „Дай, България” с обвързване на това движение с образа, който 

тук се казва, че е пришито към детско тяло. Тоест, няма как да се 

нарушава  имиджа  на  съответен  кандидат  при  положение,  че  той 

изобщо почти никак не е  засегнат  в статията.  Така че  не виждам 

никаква  връзка  между  използването  на  това  заглавие,  пришитото 

към детско тяло образче и съответната статия.

Още нещо. Както знаете, тази сага с мнението на определени 

медии за това кой как краде България е много отдавна, тя нито е във 

връзка  с  изборите,  с  изборната  кампания.  И фактически искам да 

кажа това, че наистина ако някой има възможности да търси правата 

си по съдебен ред, ние нито сме съд, нито сме орган, който може да 

забранява определени мисли по отношение един независим вестник 

към  някого.  Тоест,  няма  връзка  между  характера  на  народен 

представител  или  народни  представители  от  движението  с  тази 

публикация. Това са статии, които са от много време преди изборите 

и  най-вероятно  ще  продължат  след  изборите.  Благодаря.  Изцяло 

считам проектът отново за неправилен и незаконосъобразен и съм 

против приемане на подобно решение в този случай. Предлагам да 

оставим жалбата като неоснователна и да я оставим без уважение.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Заповядайте, 

госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  тъй  като  се  разрази  спор 

дали  да  включим  слогъна  и  визията  на  Централната  избирателна 

комисия,  предлагам,  тъй  като  ще  има  гласуване  по  въпроса,  ако 

гласуваме да останат слогъна и визията на Централната избирателна 

комисия, аз предлагам да включа отделен диспозитив по чл. 183, ал. 

4 за добрите нрави, а именно, че е използван официалният слогън и 

визия на Централната избирателна комисия във вестник „Политика” 

като  обоснова,  че  това  също представлява  нарушение  на  добрите 

нрави, защото не е морално да използваш чужд слогън и визия за 

други цели, тъй като и в проекта, и в мотивите съм обяснила, че това 

е  визия  и  слогън  на  Централната  избирателна  комисия,  които  се 

използват  за  информационно-разяснителната  кампания  и  нейните 

материали  във  връзка  с  произвеждането  на  изборите  за  народни 

представители..  Тоест,  това  е  моето  предложение,  което  да 

подложите на гласуване.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да  и  го  приемам  във 

връзка с предходно гласуване.

Има ли реплики? Има. Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Категорично  съм  против 

използването  на  морални  категории  във  връзка  с  чл.  183,  ал.  4, 

защото  още  веднъж  да  припомня  какво  казва  той:  „Забранява  се 

използването на агитационни материали”, първо, не знам дали това е 

въобще агитационен материал, „който застрашава живота и здравето 

на  гражданите,  частната,  общинската,  държавната  собственост, 

безопасността  на  движението,  както  и  на  материали,  които 

накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидат”, нещо, 

което засегнах в предното си експозе. „В агитационните материали 

се  забранява  използването  на  герба  и  знамето  на  Република 

България”. Нито се обсъждат морални категории, нито пък законът 

има  отношение  към  морала,  още  по-малко  към  фона  на  някакви 

елементи от част на сайта. Категорично съм против използването на 

три пъти в решението на името на Централната избирателна комисия 
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във връзка с частната медия и във връзка с жалбата, и във връзка с 

някакви движения и кандидати.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Ще ползвате 

ли дуплика? Не.

Заповядайте за изказване, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  аз  ще  подкрепя  обаче 

предложения ни проект, като предлагам в обосновката на това, че 

представлява нарушение на добрите нрави и използването на нашия 

слогън да бъде в отделен абзац, защото тук според мен асоциацията, 

използването  на  този  слогън  представлява  насочване  към  нашите 

решения и се вменява на избирателя нещо, което ЦИК е забравил, 

подкрепил, апропо, защо сме ги регистрирали. Това стои отзад като 

подтекст, макар и в картина и като внушение, зрително. А понякога 

зрителните внушения са по-силни от текстовете и от думите. Поради 

това подкрепям предложението на докладчика.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги,  има 

реплика към това изказване от господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз абсолютно считам, че използването 

в тази публикация на челната страница на този вестник на слогъна, 

първо, не е изцяло слогъна на ЦИК, а е част от визията на ЦИК. На 

второ място, считам, че това може да е използвано за да се покаже, 

че  някой  от  тези  участници  са  участници  в  предизборната 

надпревара. И не виждам с какво използването на слогъна на ЦИК 

нарушава  добрите  нрави.  Бих  подкрепил  проект,  който  като 

нарушение да има нарушение на честта и доброто име на кандидата, 

да, но тук да се прави такъв диспозитив категорично съм против.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще ползвате ли дуплика? 

Не. Госпожа Матева иска думата, заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз ще подкрепя проекта, защото смятам, 

че има нарушение на добрите нрави, те са морална категория така 

или иначе и само ще припомня, че ние установихме нарушение на 

добрите нрави затова, че чужд посланик беше сниман в предизборен 

клип на една политическа сила и Върховния административен съд го 

потвърди. Така че там също нямаше пряко нарушаване правата на 

27



конкретен кандидат, но въпреки всичко беше установено нарушение, 

което беше потвърдено. И доколкото все пак добрите нрави не могат 

да се определят по друг начин освен като морална категория, всеки 

има  различно  чувство  за  морал  и  съответно  ще подкрепи  или  не 

проекта.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Реплики към 

това изказване не виждам.

Уважаеми колеги,  има ли други желаещи за изказване?  Не 

виждам. Колеги, закривам разискванията.

Колеги,  съобразно  нашия  правилник  и  поредността  на 

постъпване на предложенията първо трябва да поставя на гласуване 

отпадането  от  мотивната  част,  предложение,  направено  първо  от 

господин  Баханов  и  след  това  подкрепено  и  от  други  колеги, 

отпадането  от  мотивната  част  на  частта,  в  която  става  дума  за 

използване на визия и слогън за осъществяване на информационно-

разяснителната кампания на ЦИК. Това е първото предложение за 

изменение в този проект на решение.

Колеги, подлагам го на гласуване. Режим на гласуване.

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за –  8  (Владимир  Пенев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Севинч  

Солакова), против  –  11  (Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  

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

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

Румяна Сидерова).

Колеги,  не  постигна  необходимото  мнозинство  това 

предложение.

Второто предложение, което постъпи в залата и което беше 

обобщено от госпожа Бойкинова и госпожа Сидерова беше отделен 

диспозитив да се допълни, свързан с добрите нрави и използването 

на  визията  и  слогъна  за  осъществяване  на  кампанията  и 

предложението на госпожа Сидерова в мотивната част да се отделят.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение 

за изменение и допълнение на проекта, който ни е представен.
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Гласували 20 членове на ЦИК:  за –  13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

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

Румяна  Сидерова), против –  7  (Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман, Севинч Солакова).

Колеги,  и  това  предложение  не  постигна  необходимото 

мнозинство.

Заповядайте за отрицателен вот.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: „Против” съм, защото съм против 

въобще  обвързването  на  ЦИК  със  сагата,  която  както  казах 

продължава от много преди изборите и най-вероятно ще продължи и 

след изборите между определени субекти.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  сега  съобразно  чл.  27,  ал.  1  от  нашия 

правилник  първо  трябва  да  подложа  на  гласуване  основното 

предложение  на  докладчика,  доколкото  в  залата  постъпи  ново 

предложение, но новото предложение е по същество.

Ето защо, колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект от докладчика. Режим на гласуване.

Гласували 20 членове на ЦИК:  за –  11 (Александър Андреев,  

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

Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева,  Мария Бойкинова,  Мартин  

Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова), против  –  9  (Владимир 

Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  Нейков,  Катя  

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч Солакова).

Уважаеми  колеги,  и  това  предложение  не  постигна 

необходимото мнозинство.

Това решение е за отхвърляне, чийто № е 4552-НС.

В  залата  постъпи  предложение  от  госпожа  Мусорлиева 

предложение жалбата да бъде приета за неоснователна, съответно да 

бъде  оставена  без  уважение със  съответните  мотиви.  Това е  ново 
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предложение  по  същество,  което  аз  съм  длъжна  да  подложа  на 

гласуване.

Режим на гласуване.

Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за –  7  (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова), против  –  13 

(Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивайло  

Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Уважаеми колеги, бих искала да кажа, че и това предложение 

не  постигна  необходимото  мнозинство,  всички  възможности  по 

проекта на решение до този момент бяха изчерпени.

Уважаеми  колеги,  господин  Баханов  има  думата  за 

отрицателен вот.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах  „против” 

предложението на колегата Бойкинова, с което се предлагаше да се 

установи  нарушение  на  добрите  нрави  относно  използване  на 

слогъна на ЦИК, също така гласувах и „против” предложението на 

колегата Мусорлиева,  което пък беше другото кардинално решение 

да се остави жалбата като неоснователна,  тъй като считам, че ако 

имаше едно решение, с което да се установи нарушение на честта и 

доброто име на даден кандидат, бих подкрепил това, но не и в този 

вид, в който беше предложено в момента, тъй като считам, че в тези 

публикации, в тези фотоколажи за мен поне лично има нарушение 

на честта и доброто име на кандидата.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов.

Уважаеми колеги, за да приключим с преписката, по време на 

обсъжданията  постъпи  предложение,  което  беше формулирано  по 

следния  начин,  дали  с  решение  или  с  писмо  да  се  обърнем  към 

вестника,  за  да  не  използва  визията  и  слогъна  на  Централната 

избирателна комисия.
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Сега  подлагам  на  гласуване  изпращане  на  писмо  с  това 

съдържание.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Севинч Солакова), против – 1 (Мартин Райков).

Уважаеми колеги, постигнахме мнозинство за изпращане на 

това писмо.

Госпожо Бойкинова, имате ли други доклади? Заповядайте.

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

НС-11-26  от  18.03.2017  г.  отново  от  коалиция  „Движение  Да, 

България”  и  Христо  Любомиров  Иванов.  С  настоящата  жалба  ни 

прилагат вестник „Монитор” от 17 март 2017 г. за нарушение отново 

на  разпоредбата  на  чл.  183,  ал.  4  от  управителя  на  вестник 

„Телеграф”, затова че  на първа страница е публикувана пак корицата 

на книгата „Крадци на демокрация”,  като на стр.  4 е публикувано 

отворено писмо до главния редактор на „Телеграф”  до председателя 

на  Централната  избирателна  комисия.  Вестникът  е  у  мен и  който 

желае, може да се запознае. Докладвам ви тази жалба за сведение, 

тъй като в този вестник не е публикувана статията, а само корицата, а 

ние вече установихме нарушение за статията и за корицата.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Имате ли още 

доклади? Продължете, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В тази връзка ви докладвам писмо до 

Александър Кирилов Георгиев с копие до Централната избирателна 

комисия.  Господин  Георгиев  е  управител  на  „Телеграф”  и  това  е 

писмо,  с  което  коалиция  „Движение  Да,  България”  е  поискала 

публикуване на право на отговор. Това е само за сведение, тъй като 

не е адресирано до нас.

И ви докладвам от днешна дата жалба от коалиция „Движение 

Да,  България”  и  Христо  Любомиров  Иванов  в  качеството  му  на 

кандидат за народен представител. Жалбата е във вътрешната мрежа 
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с вх. № НС-11-29 от 20.03.2017 г. Към жалбата е приложен вестник 

„Телеграф”  от  днешна  дата  и  притурка  книга  „Маските  на 

задкулисието”. В жалбата най-общо се твърди, че са нарушени с тази 

притурка чл.  179, т.е.  че няма отбелязване за платен или неплатен 

материал  със  съответните  означения,  чл.  180,  ал.  1  дали  са 

публикувани съответно цените и договора, ако е платен материалът, 

чл. 183, ал. 1 и 2, че това представлява агитационен материал, няма 

надпис  „Купуването  и  продаването  на  гласове  е  престъпление”, 

изброени  са  тези  разпоредби,  свързани  с  нарушенията  на 

агитационния материал.

Аз  ви  предлагам  да  приемем,  че  жалбата  има  характер  на 

сигнал.  Второ,  че  самата  притурка  не  е  агитационен  материал  в 

тесния смисъл на § 1,  т.  17,  но в същото време в самата книга,  а 

видно и от корицата, колкото успях да я разлистя, тъй като тя е 271 

страници, има много снимки на кандидати за депутати и на други 

личности,  които  не  са  кандидати  за  депутати.  Всички  те  са 

анонсирани в смисъла на предговора на книгата, партии на мафията. 

Цялото  съдържание  е  в  тази  връзка,  като  например  стр.  67,  под 

снимката на господин Трайков се казва, че може да отнесе 12 години 

затвор, Антоанета Цонева е наречена „сивия кардинал”, „кака Цона”, 

Тома  Белев  –  „зеления  октопод”,  Христо  Иванов  е  наречен 

„грантовия барон”, коментиран е Асен Агов, Татяна Дончева и още 

кандидати за народни представители. Поради това аз ви предлагам да 

установим нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 в частта,  с 

която се нарушават честта и доброто име на тези кандидати, тъй като 

те са представени в такава светлина, че да се направят определени 

внушения  на  читателите  и  то  в  неподкрепа  на  тези  кандидати. 

Коалиция  „Движение  Да,  България”  отново  навсякъде  се  изписва 

като „Дай, България” ,  като внушението е пак, че именно нейните 

кандидати са ограбили България,  съответно на корицата те са под 

формата на маски.

Считам,  че  е  недопустимо  в  условията  на  предизборна 

кампания този с този надпис да се представят определени кандидати 

от определени коалиции и по този начин се засяга  тяхното добро 
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име, като в книгата  подробно се описват не само кандидатите,  но 

техните, бащи, майки, цялата им родствена връзка, свързаността им с 

Държавна сигурност, комунистическото им минало и най-различни 

истории от техните биографии и житиета.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Имам  само  един  въпрос.  Дали  е 

изследван,  защото ми се  струва,  че  имам спомен,  че  тази книга  е 

издавана.  Дали е изследван въпросът не беше ли издавана същата 

книга преди два или три месеца? И ако това е така, защото само по 

спомен питам, ми се струва, че попадаме в съвсем други хипотези, 

които  са  въпрос  на  разглеждане  като  дали  търговски,  дали 

граждански  спор пак през  съд.  Мисля,  че  това  е  ново издание  на 

стара книга. Така ли е или не знаем?

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не съм изследвала този въпрос и не 

мога да отговоря.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  чухте  доклада  на  докладчика,  чухте 

допълнителното уточнение, което беше направено в залата.

Има ли други желаещи за изказване? Още веднъж питам има 

ли други желаещи за изказване? Закривам разискванията.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. Режим на гласуване.

Уважаеми колеги, отменям гласуването, защото колеги, които 

не са могли да се включат при двете ми повиквания, сега желаят да 

се включат в тази дискусия. Три ли бяха, господин Пенев, благодаря 

Ви?

Колеги,  кой  желае  да  вземе  отношение,  да  направи 

предложение?

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  правя  предложение  да  бъдат 

установени  всички  нарушения,  както  се  иска  в  сигнала,  наречен 

жалба,  защото  те  са  налице,  включително  по  чл.  186,  както  са 

поискани,  защото  считам,  че  сигналът  е  основателен  в  това 

отношение. Ако това предложение не постигне мнозинство, то тогава 
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следва да се предложи проекта. Ако в проекта има и двете хипотези в 

чл. 183, ал. 4 и не постигне мнозинство, да се подложи на гласуване 

само относно накърняването на доброто име на кандидатите, в тази 

му част.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  по тези предложения имате ли реплики? Имате ли 

други предложения? Не виждам. Втори път питам имате ли други 

предложения?  Не  виждам.  Колеги,  втори  път  закривам 

разискванията, надявам се, колеги, за последно.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване първото постъпило 

в  зала  предложение,  а  именно  да  бъдат  установени  всички 

нарушения така както са предложени в сигнала.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за –  9 (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Ивайло Ивков,  Мартин Райков,  Румен Цачев,  Румяна  

Сидерова), против  –  8  (Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Севинч Солакова).

Уважаеми  колеги,  това  предложение  не  постигна 

необходимото мнозинство.

Второто  предложение  е  да  бъде  установено  нарушение  на 

двете  хипотези на чл.  183,  ал.  4,  а  именно и на  добрите прави,  и 

накърняване доброто име на кандидатите.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Уважаеми  колеги,  отменям  гласуването,  тъй  като  и  двете 

хипотези съществуват в проекта.

Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

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

Ивков, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова), против – 5 

(Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман, Севинч Солакова).
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Колеги, това е Решение № 4553-НС.

Заповядайте за отрицателен вот.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Гласувах „против” не защото  съм 

изцяло против проекта,  а защото без да сме изяснили тези въпроси, 

които се засегнаха, а именно дали става въпрос за всички кандидати, 

дали е второ издание и много други неща, които не са изяснени, няма 

как да бъде приет този половинчат проект. Това е вече решение на 

Централната  избирателна  комисия,  не  искам  да  засягам  наистина 

предложителя, няма как да бъде прието това половинчато решение. 

Най-малкото то е недоказано и незаконосъобразно в този смисъл.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Също  за 

отрицателен вот господин Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,  гласувах „против”, пак 

смесихме  няколко  понятия  в  едно,  само  и  само  да  постигнем 

съответното  искане  на  въпросния  проект.  Първо,  книгата  не  е 

агитационен материал, както и да го погледнете. Тя не е притурка, а е 

сборник според мен от определен тип памфлети по същество. Тъкмо 

защото  са  на  обществено  политически  теми  с  остра  насоченост, 

каквато е и жалбата впрочем, не може да бъде агитационен материал. 

Агитационният материал се разпространява от политически субекти, 

изписани в чл. 172 – партии, коалиции и независими кандидати, те са 

участници в предизборната кампания. Вестниците са съвсем друг тип 

квалификация  в  закона.  Така  както  е  изписан  този  проект,  той 

обърква  умишлено  понятията  и  създава  поредния  тон,  така  да  се 

каже,  обща  мъгла,  в  която  вече  всяко  мнозинство  в  Централната 

избирателна комисия може да вкарва с тези думи каквото намери за 

добре.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Има ли други 

отрицателни вотове? Не виждам.

Госпожо Бойкинова, имате ли още доклади? Продължете.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Ще  ви  докладвам  в  оригинал 

постъпил сигнал от РИК – Бургас, по който Централната избирателна 

комисия вече се произнесе с отхвърлително решение № 4546. Само 

за сведение, преписката е дошла в оригинал.
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Също така за сведение ви докладвам, че на 22 март 2017 г. от 

10,30 часа е насрочено дело 3196, което е по жалба на „Движение Да, 

България” срещу наше Решение № 4518.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е господин Цачев, заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, получили сме сигнал от БНТ с вх. 

№ НС-20-77 от 18.03.2017 г., в който сигнал се казва, че във фейсбук 

е  налице видеоклип,  в  който видеоклип в района на Кърджали се 

вижда как са разлепени агитационни материали по дърветата покрай 

пътя.  Същият  този  запис  е  излъчен  от  БНТ 2.  Колеги,  излъчен  е 

репортаж от телевизията, към който репортаж има видеозапис и се 

вижда,  движейки  се  по  пътя,  как  по  дърветата  има  агитационни 

материали,  разлепени  от  различни  субекти,  които  участват  в 

изборите.  Тъй  като  се  говори,  че  това  се  случва  в  района  на 

Кърджали  както  в  сигнала,  така  и  в  репортажа,  предлагам  да  го 

изпратим на РИК – Кърджали, по компетентност да го разгледа и да 

се произнесе по него.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

коментари? Не виждам.

Подлагам на  гласуване  изпращане  до РИК –  Кърджали,  по 

компетентност.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова), 

против – 1 (Румяна Сидерова).

Предложението се приема.

Продължаваме с доклада на госпожа Ганчева по тази точка.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, докладът ми е отново във 

връзка с жалба, която ние приехме като сигнал, с който решихме да 

се съобразим и гласувахме писмо, което да се изпрати след приемане 

на решението, а именно жалбата е от Ивайло Йорданов Маринов, тя 

е пристигнала с вх. № НС-23-75 от 19.03.2017 г. и НС-23-75/1 от 20 
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март. Колеги, аз предлагам и двете да ги приемем за сведение и с 

решението,  което приехме по доклад на  колегата  Грозева,  лицето 

Милена  Юлиева  Кишева  е  преместена  съгласно  обективираното 

искане на жалбоподателя в избирателна секция 111, Гърция, Атина. 

И  да  изпратим  писмо,  с  което  да  уведомим  жалбоподателя,  че 

искането му е съобразено.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ние го гласувахме вече.

Уважаеми колеги, нека да се върнем на точка четири

Доклади относно отваряне на запечатани помещения.

Госпожо Ганчева, отново сте Вие.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-

14-21 от 17.03.2017 г. искане за отваряне на запечатано помещение, в 

което се съхраняват книжа и материали от националния референдум, 

от  изборите  за  Европейски  парламент,  от  изборни  книжа  и 

материали   от  референдума  през  2016  и  2013  г.  и  се  предлага 

изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за  членове  на 

Европейския  парламент  от  2014  г.  да  бъдат  преместени  в  друго 

съседно  помещение,  намиращо се  в  същия архив,  а  в  половината 

част да се приберат материалите от предстоящите избори.

Колеги, аз попитах дали сме решили този проблем, защото аз 

съм го изтървала и понеже се  оформи становището,  че  трябва да 

изготвя  решение  с  оглед  на  това,  че  се  иска  преместване,  аз  ви 

предлагам проект за решение, което е в папката с моите инициали, 

като  естествено  ще  се  съобразя  с  всякакви  предложения  на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Уважаеми 

колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Мария  Мусорлиева,  
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Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова), против – няма).

Колеги, това е Решение № 4554-ЕП/ПВР/НР.

Заповядайте за предложението за включване на нова точка в 

днешния дневен ред.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Промяна в ОИК – Септември.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  предлагам това 

да бъде нова точка 5а.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова), против – няма).

Предложението се приема.

Преминаваме към тази точка 5а:

Промяна в ОИК – Септември.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  В  моята  папка  вижте  искането  за 

промяната, което пристигна и в оригинал преди малко. С вх. № МИ-

15-118-1 от 20.03.2017 г. молба от Георги Маринов Милчев, който е 

назначен  от  нас  за  секретар  на  ОИК  –  Септември,  станал  е 

заместник-областен  управител  на  Пазарджик  и  ни  сезират  за 

несъвместимост. Моли на основание чл. 67, ал. 1 поради наличието 

на несъвместимост на двете длъжности да назначим на негово място 

член  от  резервите.  Не  такава  е  практиката  на  Централната 

избирателна  комисия,  възприели  сме  да  сезираме  съответната 

политическа сила, за да потвърди дали иска резервния член или друг 

да  бъде  назначен.  Затова  аз  ви  предлагам  обаче,  доколкото  към 

момента  е  налице  несъвместимост,  да  вземем  решение,  което 

виждате като проект, на основание чл. 51, ал. 2, т. 5 от  Изборния 

кодекс да освободим като секретар на ОИК – Септември, господин 

Георги  Миланов  Милчев.  Своевременно  виждате  и  писмото,  за 
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което ви моля ан блок да гласуваме заедно с решението, до госпожа 

Корнелия  Нинова,  председател  на  Българската  социалистическа 

партия, за ново предложение за секретар на ОИК – Септември.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги,  мисля,  че  трябва в 

основанията да включим и чл. 57, ал. 1, т. 6.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Да,  благодаря,  госпожо 

Грозева.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: И писмото да е до Корнелия Нинова, 

но като представляващ коалиция БСП – Лява България.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, доколкото мисля, 

че имаме консенсус, ще го подложа на гласуване.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение ведно с допълнението в правното основание.

Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова), против – няма).

Това е Решение № 4555-МИ/НР.

И,  колеги,  подлагам  на  гласуване  писмото  до 

представляващия коалиция БСП – Лява България.

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Мария  

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова), против – няма).

Предложението се приема.
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Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  удоволствие  ви 

казвам,  че  тестовете  за  попълване  на  електронния  протокол  за 

упражнение на СИК-овете  е  в  моята  вътрешна папка,  където има 

едно писмо от „Информационно обслужване”, на което има адрес. 

Моля  да  ги  видите  как  изглеждат,  за  мен  изглеждат  добре  и 

евентуално на следобедното заседание да ги гласуваме, след което 

да  ги  качим  на  нашата  страница,  както  качихме  и  другите 

обучителни материали и да завършим така да се каже обучителните 

материали  за  тези  избори  в  цялост,  а  за  следващите  ще  ги 

подобряваме още повече.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ако  има  накъде, 

господин Чаушев. Благодаря Ви.

Заповядайте за вашето писмо, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-98-64 от 

17.03.2017 г. от Софийски градски съд се получи искане да проверим 

дали  едно  лице  Димитър  Иванов  Аврамов,  с  посочено  ЕГН,  е 

кандидат за народен представител на предсрочните парламентарни 

избори  на  26  март  за  44-то  Народно  събрание.  След  извършена 

справка в деловодството от служителите, които водят регистрите на 

кандидатите за народни представители се установи, че същото лице 

е регистрирано като кандидат за народен представител от РИК 12, 

изборен  район  Монтана,  от  листата  на  Движението  за  права  и 

свободи. Предлагам да се изпрати този отговор на председателя на 

Софийски градски съд.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Мария  

Мусорлиева,  Росица Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова), 

против – няма).

Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, с това закривам първата част на днешното 

заседание. Втората част на заседанието ще започне в 14 часа.

(След почивката)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Уважаеми  колеги, в 

залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна  комисия. 

Събрахме се всички навреме, както виждам.

Откривам втората част от заседанието.

Колеги, продължаваме с дневния си ред.

Преди  заседанието  бяхме  спрели  на  „Доклади  по  медийни 

пакети“. Двата доклада на господин Арнаудов.

Моля да ни припомните договорите.

Точка 3 – Доклади по медийни пакети.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, предлагам на вашето внимание 

договор, постъпил в Централната избирателна комисия с вх. № НС-

24-190  от  17  март  2017  г.  между  „Нова  Броудкастинг  Груп“  и 

политическа партия „Движение напред България“.  Договорът е на 

стойност 39 408 лв.

Предлагам да одобрим този договор.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, режим 

на гласуване.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман, Румен Цачев  

и Румяна Стоева-Сидерова.), против - 1 (Росица Матева.).

Продължете със следващ доклад.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Следващият доклад е  с  вх. № НС-24-

193,  отново  от  17  март  2017  г.  и  отново  от  „Нова  Броудкастинг 

Груп“ и коалиция от партии „Движение да България“. Договорът е 

на стойност 39 888 лв.

Предлагам да го одобрим.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

подлагам на гласуване одобряването на този договор.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин  

Сюлейман,  Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.),  против -  2 

(Мария Мусорлиева и Росица Матева.).

Продължете, господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Следващият договор е с вх. № НС-24-

213 от 20 март 2017 г. между политическа партия „Възраждане“ и 

„Евроком  –  Национална  кабелна  телевизия“.  Договорът  е  на 

стойност 852 лв.

Моля да одобрим и този договор.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим  на 

гласуване.

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

Мария  Мусорлиева  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Стоева-

Сидерова.), против - 1 (Росица Матева.).

Изчерпахме тази точка от дневния ред.

Точка  4  –  Доклади  относно  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № 14-23 от 20 март 2017 г. е 

постъпило  искане  от  кмета  на  община  Разлог  за  отваряне  на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съдържат  изборни  книжа  и 

материали от няколко избора, както и от Националния референдум 

2016 г., във връзка с изваждане на изборните книжа от изборите за 

народни представители 2014 г., преместването им в общия архив на 

общината и освобождаване по този начин помещението на място за 

поставяне в него на книжата и материалите от предстоящите избори 

на 26 март 2017 г., след което пък на преместените книжа да бъде 
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извършена експертиза, след провеждане на изборите, и предадени на 

отдел „Държавен архив“ – Благоевград.

Предлагам  да  разрешим  отварянето  на  помещението  за 

преместване  на  книжата  в  общия  архив,  където  помещението  ще 

бъде запечатано, след което ще бъде извършена експертиза на тези 

книжа  и  ще  бъдат  предадени  на  отдел  „Държавен  архив“  – 

Благоевград, като за всички действия ще бъдат съставени протоколи 

по наше Решение № 2662 и Централната избирателна комисия ще 

бъде уведомена.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване така предложеният ни Проект 

на решение.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и  

Румяна Стоева-Сидерова.), против - няма.

Това е Решение № 4556-ЕП/НС/ПВР/НР

С това изчерпахме и тази точка от дневния ред.

Точка 5 – Доклади по дела, жалби и сигнали.

Заповядайте, господин Цачева.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Жалба с вх. № НС-20-80 от 20 март 2017 г. 

от „БТВ Медиа Груп“ срещу наше Решение № 3798.

Докладвам  го  за  сведение  за  изпращане  във  Върховния 

административен съд.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, изчерпахме и тази точка от дневния ред.

Точка 6 – Доклади по писма.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  моля  да 

погледнете във вътрешната мрежа вх. № НС-03-61 от 20 март 2017 г. 

По електронната поща от госпожа Янева сме получили Проект на 
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писмо от  главния секретар  до областните  управители,  с  копие до 

Централната  избирателна  комисия  във  връзка  с  организацията  на 

работата  и  координацията  с  областни  администрации  и  районни 

избирателни комисии, Администрацията на Министерския съвет и 

Централната  избирателна  комисия  в  деня  преди  изборите  и  в 

изборния ден по Оперативния план.

Виждате,  че  в  писмото  е  описано  с  кое  решение  е  приет 

Оперативния  план.  Предвидено  е  да  се  подава  информация  от 

общините  към  РИК  и  ЦИК,  да  се  обобщава  от  общинската  на 

областната администрация, а последната да обобщава и да предава 

данните за съответния район към РИК, ЦИК и Администрацията на 

Министерския съвет.

В този абзац ви предлагам, както в нашия Оперативен план 

при гласуването приехме, че трябва да се предава едновременно и 

това да влезе в този първи абзац – че се подава едновременно.

Във втория абзац първият срок и първата дата е 25 март 2017 

г. до 13,00 ч. трябва да бъде информация за броя на избирателите по 

райони  в  Централната  избирателна  комисия.  Затова  в  този  абзац 

трябва да напишем, че освен че „се изпраща в Администрацията на 

Министерския  съвет“  и  на  Централната  избирателна  комисия“, 

отново едновременно, информация, съответстваща на Оперативния 

план, както следва, информация за броя на избирателите по изборни 

райони и по общини.

В  самия  изборен  ден,  вярно  е,  че  те  са  дублирали  и  като 

задължение  на  областните  управители  да  ни  информират  дали  са 

открити  избирателните  секции  и  работят  ли  нормално,  но  ние  в 

нашия Оперативен план изрично сме казали, че това е задължение на 

районните избирателни комисии.

Предлагам да оставим така, след като те са преценили, че и 

областните  администрации  трябва  да  съберат  тази  информация, 

включително  до  20,30  ч.  –  информацията  за  приключване  на 

гласуването, както и че гласуването продължава след 20,00 ч. 

Това писмо е № НС-03-61 от 20 март 2017 г.

Това са нещата, които предлагам да допълним.

44



Ако искате и се нуждаем от време, за да се запознаем, ще го 

отложим  за  по-нататък,  но  е  добре  днес  да  отговорим  на 

Администрацията на Министерския съвет.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Това, което бях включил в „Доклади 

по  писма“,  касае  точно  този  въпрос,  така  че  те  са  свързани.  Ако 

искате,  да  ги  разгледаме  заедно?  Аз тъкмо съм подготвил  писмо, 

което е до Администрацията на Министерския съвет, до областните 

управители, до кметовете, до „Информационно обслужване“ АД. То 

е в моята папка, в която има папка „Активност“ и това е писмото, 

което  предлагам.  Просто  трябва  да  видим  да  няма  някакво 

разминаване  в  часовете.  Там  съм  записал  доста  по-подробно. 

Разбира  се,  има  и  едно  приложение,  което  трябва  да  попълват  и 

изпращат, но то е най-елементарната работа.

Писмото,  което  предлагам  да  изпратим  до  РИК,  до 

областните управителите и до кметовете на общини касае точно този 

въпрос  и  нашата  т.  3  на  нашия  Оперативен  план  е  съобразена  с 

Оперативния план. Предполагам, че ако няма различие между нашия 

Оперативен план и това, което са изпратили от Администрацията, би 

трябвало да е същото.

В т. 1 съм писал, че „До 24 март 2017 г.“, както решихме да 

бъде, „до петък вечерта, до 20,00 ч., след окончателното запечатване 

на  избирателните  списъци  всяка  общинска  администрация  да 

попълни таблица с  общия брой на имащите право да  гласуват на 

изборите  за  народни  представители  на  територията  на  общината, 

според броя им в списъците на секционните комисии. Тези числа се 

предават  на  отговорното  лице  в  областната  администрация,  а  в 

предизборния  ден“  тоест  в  съботния  ден  „заедно  с  книжата  и 

материалите на СИК се предават на СИК и номерата на дежурните 

телефони в общинската администрация в изборния ден, на които ще 

се  събира  информация  за  хода  на  гласуването  в  секциите  на 

общината“.
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Отделно  пък  в  общината  трябва  да  има  информация  за 

номерата  на  телефоните  и  на  ръководството  на  всяка  СИК,  за 

последваща връзка, защото нали те ще събират информацията.

Втората  точка  е  пак  в  същата  насока,  че  „Събраната 

информация  по  т.  1  в  областната  администрация  се  обобщава  в 

изборния район и се предава до 12,00 ч. в предизборния ден общо и 

по общини на Администрацията на Министерския съвет и на РИК. 

РИК пък предава информацията на „Информационно обслужване“ 

АД  чрез  допълнителният  модул  на  системата  за  управление  на 

информацията  на  интернет  страницата  на  РИК,  до  която 

представителите на РИК имат достъп в момента чрез използването 

на  цифрови  сертификати  –  електронен  подпис,  и  на  ЦИК  по 

електронната поща“ на тези два адреса, които сме посочили.

По-нататък:  „В  изборния  ден  се  събира  информация  от 

общинските администрации за броя на гласувалите на изборите за 

народни представители според броя на подписите им в списъците 

към 10,00 ч., към 13,00 ч. и към 17,00 ч. Информацията се обобщава 

общо  за  общината  и  броя  на  гласувалите  се  предава  на  РИК  и 

областната администрация. 

Отново чрез гореописаният модул информацията се предава 

от техническото лице в РИК, обслужващо Интернет сайта на РИК, 

най-напред  на  „Информационно  обслужване“  АД,  а  след  това  по 

електронната  поща  и  на  ЦИК.  За  градовете  с  районно  деление 

(София, Пловдив и Варна) информацията се събира и обобщава от 

районните администрации за  съответните  райони и  се  предава  на 

областната   администрация  и  съответния  РИК  за  окончателно 

обобщаване.  След  получаване  на  цялата  информация  ЦИК  взима 

решение за обявяване на тази информация и визуализирането й на 

сайтовете на ЦИК и РИК. Това изисква точно спазване на сроковете 

от всички участващи в тази отговорна дейност“.

Последната точка:

„В изборния ден най-късно до 8.00 часа, РИК предава на ЦИК 

по електронната поща или на обявените телефони на отговорниците 

на областите на ЦИК, информация за това дали са отворени всички 
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секции  в  общината  и  ако  има  проблеми  какви  са  те  и  какво  е 

предприето за решаването им. Най-късно до 20,30 часа РИК предава 

на ЦИК информация дали е приключил изборният ден в общината и 

има  ли  секции  с  удължено  работно  време  за  гласуване.  Тази 

информация е необходима за да може ЦИК да обяви приключването 

на изборния ден в цялата страна.“

Предлагам да изпратим това писмо. Съгласувано е по часове 

и по дати с нашия план. Остава да сверя в това писмо, което сега са 

изпратили, макар че не видях видимо различие.

Ако нямате нищо напротив, да ги гледаме заедно. В папката 

има едно приложение, една табличка – от кой район колко е боя на 

гласувалите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Христов. (Уточнение между членовете на комисията.)

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да включим думичките „в 

изборния ден, веднага след откриването, но не по-късно от 8,00 ч.“. 

Така, както го направихме в Оперативния план.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

„Незабавно след откриването, но не по-късно“.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е за първата информация.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

подлагам  на  гласуване  това  писмо  с  допълненията,  направени  в 

залата.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка  

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

Стоева-Сидерова.), против - няма.

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Солакова.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за - 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мартин  Райков,  Метин  
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Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-

Сидерова.), против - няма.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-05-109-

9 от 20 март 2017 г., № НС-05-109-10 от 20 март 2017 г. областни 

администрации, в случая Добрич, съответно Пловдив, ни уведомяват 

за получаването на бюлетините.

Отново повод да кажа, че тази информация се обобщава от 

администрацията и се публикува във вътрешната мрежа.

Ще ви помоля да обърнете внимание на едно писмо, което е 

пристигнало от община Кайнарджа, но ще трябва да отделя време, за 

да  направя  справката  за  несъответствията,  които  те  посочват  в 

Оперативния  план  на  РИК  –  Силистра,  с  нашите  Методически 

указания.

Вх. № НС-06-47 от 20 март 2017 г. само за сведение, но си 

заслужава да се погледне. 

Докладвам го на този етап за сведение.

Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение вх. № НС-26-36 

от  20 март  2017 г.  От  Печатница  „Демакс“  сме получили писмо, 

което  вече  имахме  предвид  и  изпратихме  писмо  до  областния 

управител,  за  да  съгласуват  и  да  координират  действията  си  с 

изпълнителния директор на печатницата, с оглед да се създаде един 

нормален  режим  и  ритмичност  при  предаването  по  график  на 

бюлетините и на изборните книжа. 

С  това  писмо  областният  управител  е  уведомен  за 

невъзможността.

Докладвам ви писмо с вх. № НС-05-118 от 20 март 2017 г.

Вече  ви  информирах  за  това,  че  областният  управител  на 

област София е взел под внимание искането на Печатница „Демакс“ 

и е направил всичко възможно, и както вече ви информирах днес, 

създадена е  една добра организация  по предаването  на изборните 

книжа  без  да  се  нарушава  графика,  съгласуван  с  Централната 

избирателна комисия, за предаване на бюлетините.

Докладвам ви го за сведение.
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ  докладчик  по 

тази точка е госпожа Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-00-253 от 

20  март  2017  г.  по  електронната  поща  е  пристигнало  писмо, 

подписано  от  Женя  Щерева,  касаещо  Лондон,  Кройдън,  секция 

321200064  във  Великобритания,  с  молба  да  се  намали  броя  на 

7-членната комисия, определена от нас, на 5-членна.

Както  знаете,  тази  сутрин  ние  разгледахме  този  въпрос  и 

взехме решение да не намаляваме броя на членовете на секционните 

избирателни комисии.

Поради това ви го докладвам за сведение.

С  вх.  №  НС-10-67-4  от  20  март  2017  г.  е  пристигнал 

оригинала на писмото, с което извършихме замяната, докладвана от 

мен  при  приемане  на  решението,  на  Милена  Юриева  Купиева  в 

Атина и още две замени, които са предложени от упълномощения 

представител на коалиция „БСП лява България“. Тоест обективирано 

вече в решението, което сме приели.

С вх. № НС-22-200 от 20 март 2017 г. Росица Стефанова ни 

пише, че най-накрая се е запознала с Решение № 4131 от 26 януари 

2017 г., което касае възнагражденията на районните и секционните 

избирателни  комисии,  които  сме  определили,  и  съобщава,  че 

възнаграждението  от  20,00  лв.  за  комисията,  която  предава 

изборните книжа и материали е твърде малко и недостатъчно, тъй 

като отнема много време.

Докладвам  ви  го  за  сведение,  тъй  като  нашето  решение  е 

влязло в сила. Като възнаграждението й се вижда недостатъчно, да 

не участва като член на секционна избирателна комисия.

Последното,  което  ви  докладвам,  е  вх.  №  НС-22-199  от 

20 март  2017  г.  Пише  ни  Катя  Минчева.  Пристигнало  е  по 

електронната  поща.  Същата  е  безработна  и  е  имала  някакви 

проблеми във връзка с участието си в президентските избори като 

член на СИК. 

Пита ни защо и на какво основание ние сме я осигурявали? 

Явно госпожата работи по граждански договор.

49



Това не е в нашата компетентност. Ако искате, да препратим 

запитването:  „Защо  в  кметството  са  взели  под  внимание 

осигурителните  доходи  за  участие  като  член  на  СИК,  след  като 

същият  дори  не  съм  длъжна  да  го  пиша  в  данъчната  си 

декларация?“.

Ние не можем да отговорим на този въпрос. Ако искате, мога 

само да  й отговоря,  че  „що се  касае  до осигурителните вноски и 

заплащането,  те  са  осигурени  директно  в  чл.  97  от  Изборния 

кодекс“. 

Относно  другите  въпроси  да  препратим  запитването  към 

Териториалната дирекция на НОИ във Варна, тъй като лицето пише, 

че работи по граждански договор в кметство Владислав Варненчик, 

за да могат те да й отговорят на тези въпроси относно  гражданските 

договори. (Уточнение между членовете на комисията.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, чухте 

предложението.

Подлагам на гласуване.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

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

Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.), против - няма.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Моля  да  ме  включите  за  прословутите 

тестове и също една точка, когато намерите за добре, тъй като не 

искам  да  прекъсвам  докладите  по  писмата,  имам  доклад  за 

наблюдатели и за застъпници. Ако може някъде да ме включите.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

подлагам на гласуване нова т. 6а в дневния ред – „Регистрация на 

застъпници“. Точка за наблюдатели има – това е т. 2 от дневния ред.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за - 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  
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Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.), против - няма.

Госпожо Сидерова,  продължете с докладите на писма, след 

това ще върнем на предходната точка.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  с 

вх. № НС-15-208/12 от 19 март 2017 г. сме получили от 24-та РИК 

формуляра на отпечатаната бланка-чернова, който е дошъл при нас 

по  електронен  път,  за  приобщаване  в  папката  в  залата,  заедно  с 

другите комисии.

Докладвам ви го за сведение.

С вх. № НС-22-184/2 от 20 март 2017 г. сме получили писмо 

по  електронната  поща  от  госпожа  Желязка  Иванова,  с  което 

благодари за отговора, но не е удовлетворена, защото нямало да има 

секция в санаториума, според нея.

Това остава за  сведение,  тъй като може да се мисли после 

само  де  леге  ференда,  но  ние  в  момента  не  можем  да  изменим 

закона.

С вх. № НС-22-197 от 20 март 2017 г. сме получили искане по 

електронната  поща  от  лице,  което  е  написало  трите  си  имена  и 

телефона, разбира се, липсва ЕГН, да бъде заличен като регистриран 

застъпник на партия извън страната.

Искането му не  може да  бъде удовлетворено,  защото нито 

има подпис, нито има някакви лични данни, по които можем да го 

заличим. Лицето може да не получи пълномощното и да не работи 

като  застъпник  в  изборния  ден.  За  съжаление,  не  можем  да 

удовлетворим  такъв  тип  молба,  поради  липса  на  подпис  и  други 

възможности,  за  да  установим дали точно  това  е  лицето,  което  е 

подало заявлението.

С вх. № ЕП-23-1-1; № ЦИК-07-130/12 и № ЦИК-07-125/2 – 

всички от 20 март 2017 г., са пристигнали преводите по преписките, 

които  ви  докладвах.  Ще помоля  да  бъдат  качени във  вътрешната 

мрежа, ако не са качени, за да можем да предприемем действия.

Едното  от  тях  беше  „Попълване  на  анкета  във  връзка  с 

начина,  по  който  е  решен  въпроса  за  гласуване  на  инвалиди  и 
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правата на тези хора,  съгласно нашето законодателство“,  за  което 

сме помелени от Европейския парламент, а другото е за попълване 

на анкетата, с която група учени към Венецианската комисия правят 

проучване и която започна с попълването на анкета от мое име, като 

представител на комисията по решение на Централната избирателна 

комисия,

Третото,  което  е  най-лесното,  това  е  уведомлението,  което 

сме получили от Секретариата на централните избирателни комисии 

от Централна и Източна Европа, за това че е определена датата за 

конференцията тази година, която ще бъде 8-10 ноември 2017 г. и 

уведомление,  че  членките  ще  получат  допълнително  подробности 

относно  точната  тема.  Тук  има  тема:  „Съзнателни  избиратели  в 

дигиталната  ера“.  Не  знам  думичката  „съзнателни“  дали  е  точно 

преведена. Ще моля колегите, които владеят английски език. Според 

мен  е  по-скоро  нещо като  „Активни и  целенасочени избиратели“ 

отколкото „съзнателни“.

Подробности  за  дневен  ред,  за  теми,  подтеми ще получим 

допълнително. 

Моля ви с предишните две писма, когато ги кача в мрежата, 

ако  ги  няма  преводите,  да  се  запознаете  и  да  пристъпим  към 

попълването, което е много бързо, защото е кратичко.

Остава в по-късен етап да решим въпроса отново с искането, 

което получихме на 15 март 2017 г. от името на партия „Воля“ като 

самото искане не е подписано, то е само по електронна поща, и две 

допълнителни искания към него. Едното е от частно лице с искане да 

се заснема процеса на броене и да се предава, даже някои искаха да 

ги предават онлайн, в искането на това частно лице, както и искане 

от  името  на  едно  сдружение  -  Генади  Христов  Атанасов  като 

председател  на  сдружение  „Българо-руско  сътрудничество  и 

политика“ със седалище гр. Варна със същото съдържание.

По отношение на това искане, то е недопустимо. Проверих, 

нямаме регистрирано такова сдружение като наблюдател на нашите 

избори,  а  ръководителят  на  това  сдружение  не  може  да  прави 

искания към нас от името на сдружението.
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Колеги,  много  ви  моля,  да  обърнете  внимание  на  самото 

искане на партия „Воля“, тъй към него се проявява интерес и беше 

преекспонирано от някои в пространството. Самото искане е доста 

подробно  мотивирано  с  това,  че  трябва  да  има  публичност  на 

процеса на преброяване на гласовете. Искането се заключава в това 

да  приемем,  че  е  допустимо  в  изборния  ден  лицата,  които  имат 

право  да  присъстват  по  време  на  броенето  на  бюлетините,  да 

заснемат  видео,  снимки  и  други  на  процеса  на  отваряне  на 

избирателните  кутии,  преброяване  на  гласовете,  бюлетините  и 

съставянето на протоколите за броенето, разбира се, при условие, че 

по този начин няма да се пречи на самия процес на броене и на 

работата на комисиите.

Моето мнение като докладчик е,  че самото преброяване на 

гласовете  е  достатъчно  публично.  При  преброяване  на  гласовете 

законодателят  е  уредил  възможността  за  присъствие  на 

наблюдатели, които са не един, а са от различни неправителствени 

организации, застъпници на кандидатски листи, пълномощници на 

партиите  и  коалициите,  които са  регистрирани и  са  регистрирали 

кандидати, анкетьори, кандидатите и представители на средствата за 

масово осведомяване.

Според  мен,  ако  се  стигне  до  необходимост,  този  процес 

могат  да  заснемат  само  представители  на  средствата  за  масово 

осведомяване  и то  не в  неговата  цялост,  защото това  би смутило 

работата на секционните избирателни комисии.

Направената  аналогия  с  наше  разрешение  да  останат 

включени камерите, както и с нашите Методически указания, когато 

сме  давали  указания  кога  един  глас  е  действителен  и  кога  – 

недействителен,  според  мен  е  неподходящ.  Камерите  не  са 

фиксирани  в  ръцете  и  в  масите  на  избирателните  комисии,  а 

уредената от закона публичност е достатъчна и не може да се прави 

шоу от преброяването на гласовете.  Това е един сериозен процес, 

при  който  трябва  да  се  съставят  правилно  протоколите  и  да  се 

преброят правилно гласовете в присъствието на всички лица, които е 

допуснал закона.
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Това е моето становище.

Независимо, че няма подпис отдолу, смятам да го приемем, 

още повече че от самата партия се обадиха, за да попитат какво ще е 

нашето решение.

Ако има други предложения, разбира се, ще ги изслушаме и 

обсъдим.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, чухте предложението за становище.

Имате ли коментари, предложения? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам така по начина, както го 

мотивирах,  че  процесът  е  публичен  –  изброявам  кои  могат  да 

присъстват,  и  няма възможност да  се  прави от  него шоу и  да  се 

заснема и да се предава пряко по различни канали, било онлайн чрез 

телефоните,  било  по  какъвто  и  друг  начин.  Според  мен,  е  така. 

(Уточнение между членовете на комисията.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  В доклада  си неправилно казах,  че 

разрешихме,  а  че  не  сме приели решение да  изключим камерите. 

(Уточнение извън микрофоните.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Подлагам  на  гласуване 

този отговор.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагаме само да опишем кой има 

право да присъства и с това да приключим.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отменям  гласуването, 

тъй като по време на гласуването се взима думата.

Има ли други желаещи за изказване или можем да минем в 

режим на гласуване?

Подлагам на гласуване този отговор.

Гласували  16 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева  и  Румяна  Стоева-Сидерова.),  против  -  3 (Ивайло 

Ивков,Мартин Райков и Румен Цачев.).
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Госпожо Сидерова, продължете, ако имате други доклади.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам един сигнал.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме  със 

следващ докладчик по тази точка.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-22-196 от  19 март 2017 г.  Тук лице,  посочило се  като Мария 

Йоанна  Недевска   ни задава  въпрос,  свързан  с  гласуването  извън 

страната.  Има  Проект  на  отговор  с  моите  инициали,  където 

обяснявам, че всички лица, които са подали заявления, съответно са 

публикувани в списъка на успешно и неуспешно потвърдените и че 

списъците  за  гласуване  извън  страната  са  публикувани  на 

страницата  на  съответните  ДКП-та  и  на  Министерството  на 

външните работи.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

гласуваме.

Гласували  15 членове на ЦИК: за -  15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-

Сидерова.), против - няма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-

01-110 от 20 март 2017 г. Колеги, под този входящ номер – това е от 

„Комюникейшънс“ от Министерството на външните работи, отново 

ни  е  препратена  жалбата  за  лицето,  което  ние  вече  назначихме, 

съобразно  искането  и  предложението  на  „БСП лява  България“  от 

една секция в Атина да бъде преместено в другата.

Докладвам го за сведение.

Колеги,  докладвам вх.  № ЦИК-07-88(3)  от  18  март  2017 г. 

като всъщност това е писмо, което е получено и ни информират, че 

ще има конференция на специалистите по електронно гласуване и 

начина за подаване на доклади. Превода още не е дошъл, затова ви 

го докладвам за сведение.
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Колеги, моля да погледнете в папка с моите инициали, където 

се  намира  писмото,  което  гласувахме  малко  по-рано  до  господин 

Димитър Иванов. Дали от написаното става ясно това, което искаме 

да уведомим господин Иванов в направените разисквания?

Позволих си да добавя и това, което коментирахме по повод 

доклада,  но  не  разбрах  дали  ще  го  включим  в  писмото,  че 

уведомяваме, че единствено Централната избирателна комисия след 

проверка на документите на СИК извън страната освобождава СИК 

извън страната – това, което споменах в доклада си, колегата Матева 

коментира.

Колеги, ако не възразявате, да погледнете писмото в този вид.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам корекции от 

колегите.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-03-

1-15  от  15  март  2017  г.,  което  очевидно,  поради  огромния  брой 

преписки,  който  имаме  с  колегата  Бойкинова,  сме  заметнали  тук 

помежду  си.  То  е  във  връзка  с  електронното  гласуване  и 

съвместното проектно предложение.

Считам,  че  то  е  докладвано,  тъй  като  в  следващите  си 

доклади този имейл – всъщност ни е препратена кореспонденцията 

между управляващия орган и Агенцията за електронно управление, 

се съдържа в следващите ми доклади.

Сега го докладвам за сведение, тъй като групата не може да 

се  събере,  госпожо  председател,  предвид  служебната  ни 

ангажираност,  но  успях  да  се  запозная  с  докладите.  Може  би 

колегата Нейкова, ако има да допълни нещо в тази посока.

Считам, че по отношение на съвместните предложения, тъй 

като ни информират с последното писмо, че ще го входират пред 

управляващия орган,  към момента –  мисля,  че  от  17-ти до 18-ти, 

освен да го приемем за сведение. (Уточнение между членовете на 

комисията.)

От информацията става видно, че искат един координатор и 

едно техническо лице. Може би това е говорено и преди в разговори. 

(Уточнение извън микрофоните.)
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Не си спомням да сме решавали за един координатор и едно 

лице, но очевидно е в предварителни разговори. 

Докладвам вх. № НС-22-201 от 20 март 2017 г. Това е писмо 

от  господин  Станчев  във  връзка  с  въпроса  за  гласуването  извън 

страната.  Иска  да  разбере  дали  при  гласуването  в  чужбина  е 

задължително  гласуване  в  секция,  избрана  при  подаване  на 

заявлението или е възможно и гласуване в друга секция в същата 

страна?

Колеги, ние преди определен период от време публикувахме 

съобщение на нашата интернет страница – мисля,  че беше когато 

приключи възможността да се подават заявления за гласуване извън 

страната,  но  взимайки повод от  колегата  Чаушев  по  повод  друго 

съобщение, ви предлагам същото съобщение сега да го публикуваме 

в  Рубриката  „Гласуване  извън  страната“,  защото  те  като  си 

публикуват  съобщенията  им  падат  надолу  и  затова  същото 

съобщение, което сме публикували за начина, да бъде в Рубриката 

„Гласуване извън страната“. Просто да повторим със същия текст.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

подлагам на гласуване това предложение. (Не е отчетен резултата 

от гласуването.)

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:Заповядайте,  господин 

Чаушев, Вие сте следващият докладчик.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги, в  моя  папка  във 

вътрешната поща има едно писмо с вх. № НС-00-251 от 20 март 2017 

г.  от  „Информационно  обслужване“  АД,  озаглавено  „Примерни 

протоколи“.  На  него  има  едни  адреси,  на  които,  ако  се  изпишат 

правилно, ще се появи визията за тестове за попълване на секционен 

протокол  както  за  страната  на  единия адрес,  така  и  на  адреса  за 

извън  страната.  Казах  ви  това  преди  обяд.  Не  знам  дали  сте  ги 

отваряли.

Мисля, че са добре зададени. Там имаме въвеждащия текст, 

съответно  се  появяват  вариантите  както  за  страната,  така  и  за 

чужбина с падащо меню и съответно страницата е разделена като 

текстовата  част е  от едната  страна на задачата  на тест  № 1,  а  от 
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другата страна е въпросния примерен протокол за упражнение. При 

правилно попълване на вариантите се появява едно малко квадратче, 

на  което  пише  горе-долу  така:  „Поздравления,  няма  задействани 

контроли“  –  съответно  това.  При  съответно  другия  вариант,  ако 

имаме някакви си грешки при попълване, особено на полетата, най-

вече  на  полетата,  с  контроли,  където  е  и  основната  цел,  да  се 

ориентират секционните комисии правилно да попълват полетата с 

контроли, те започват да светкат в червено и горе-долу ориентират 

упражняващият се къде е евентуалната му грешка. 

Това е идеята на въпросните тестове.  Както казах,  те са за 

самоподготовка и ориентация на членовете на секционните комисии, 

ако  имат  желание  за  упражнения,  за  оставащата  една  седмица  да 

проверят знанията си.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това е само за България, 

нали?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И за чужбина – също. За България има 

три  теста,  за  чужбина  има  два  секции.  Те  са  първоначални  за 

ориентация и да създадат известна увереност на нашите членове на 

СИК, че ще се справят със задачата. Те затова са само примерни и са 

само пет квадратчета. За страната са пет – две партии, две коалиции 

и  един  независим,  а  за  чужбина  са  две  партии  и  две  коалиции. 

(Реплика от госпожа Мусорлиева.)

Да, в нея партия има адресите. Трябва да попълните адресите 

и да видите за какво става въпрос.

Идеята  ми  е  да  ги  публикуваме  в  обучителния  портал, 

съответно като под тестовете  за  СИК, както направихме секция – 

имаме тест за броене на бюлетини и попълване на протокол. Тук ще 

стане тест за попълване на секционен протокол – едно в чужбина, 

друго – в съответния раздел за извън страната.

Това е моето предложение, ако сте го видели как изглежда. 

По принцип се дели страницата на две – от едната страна е текста, а 

от другата страна е въпросния протокол.

Предлагам да задействаме процедурата и да ги качим.
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ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги,  някой 

има ли възражения да ги качим в обучителния портал? – Не виждам.

Режим на гласуване.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за - 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-Сидерова.),  против  - 

няма.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  – 

господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  по  електронна  поща  в 

Централната  избирателна  комисия  е  постъпило  едно  писмо  от 

главния секретар на Областна администрация – Стара Загора, с вх. 

№ НС-05-117 от 20 март 2017 г.,  в  което ни информират,  че  във 

връзка с изпълнението на наше Решение № 4523-НС от 16 март 2017 

г. са извършени проверки на територията на област Стара Загора и 

не са открити цитираните билбордове в това решение.

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, ще продължим с други точки, след това ще 

се  върнем  към  тази  точка,  когато  и  докладчиците  са  в  залата. 

(Реплика от госпожа Матева.)

Колеги, нека т. 6а бъде застъпници и представители, като там 

включвам и госпожа Матева.

Колеги,  има  още  двама  докладчици  по  писма  в  залата  – 

госпожа Матева и госпожа Нейкова.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви, че с писмо вх. № 

НС-15-216-2  от  20  март  2017  г.  пристигнаха  допълнително 

документи от община Велинград, които своевременно препратихме 

във връзка с нашето изходящо на ГД “ГРАО” на господин Гетов за 
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извършване на проверка и за взимане на становище по поставения 

въпрос. 

Когато  получим  документът  от  господин  Гетов,  ще  ви 

информирам отново.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-04-1-102 от 20 

март 2017 г. от Министерството на външните работи е пристигнало в 

оригинал  писмото,  с  което  ни  уведомиха,  че  Централната 

избирателна комисия на Словения няма да участва с наблюдатели на 

изборите.

Докладвам ви го за сведение.

С  вх.  №  НС-04-01-108  от  20  март  2017  г.  искане  за 

регистрация за участие с наблюдатели от парламента на Република 

Азербайджан. 

Явно е станало някакво недоразумение, защото това искане 

идва за втори път, а ние вече имаме Решение № 4542 от 18 март 2017 

г.,  с  което  сме  регистрирали  лицето,  което  се  предлага  като 

наблюдател.

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължаваме с докладчици в залата.

Точка  4  –  Доклади  относно  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  в  моя  папка  от  днешно 

заседание Проект на решение № 4546. Постъпило е писмо с вх. № 

ПВР-24-89 , което е с искане за отваряне на запечатано помещение, в 

което се съхраняват документи от проведените избори за президент 

и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г. на община Поморие.

Предлагам ви Проект на решение, с което да им разрешим да 

преместят  и  съответно  да  предадат  в  Държавен  архив  –  Бургас, 

своите документи.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни Проект 

на решение.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

Пенев,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова.), против - няма.

Колеги, това е Решение № 4557-ПВР.

Точка  2  –  Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

наблюдатели.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги, Проектът  на 

решение, който съм подготвил, е в моя папка в днешно заседание и е 

с № 4545.

Постъпили са заявления с вх. № 14 (14-1) и (14-2) от 20 март 

2017  г.  от  сдружение  „Европейски  проекти  в  България“, 

представлявано  от  Силвия  Николаева  Русева,  чрез  надлежно 

упълномощената  Боянка  Ангелова  Александрова.  Сдружението  е 

регистрирано  с  Решение  на  ЦИК  №  4465  на  Централната 

избирателна комисия като българска неправителствена организация 

за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 

март 2017 г.

Към  заявленията  са  приложени:  пълномощно  от  Силвия 

Русева,  представляваща сдружението,  в полза на Боянка Ангелова 

Александрова, и пълномощни – 2 бр.,  от Силвия Русева в полза на 

226  лица  –  представители  на  сдружение  Европейски  проекти  в 

България“;  списък  с  имената  и  единния  граждански  номер  на 

изрично  упълномощените  от  сдружението  лица,  които  да  бъдат 

регистрирани  като  наблюдатели  в  изборите  за  народни 

представители  на  26  март  2017  г.  Списъкът  е  представен  и  в 

електронен вид на технически носител. Представени са също така и 
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226 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните 

книжа.

От извършената проверка с вх. № НС-00-254 от 20 март 2017 

г.  на  ЦИК  се  установява,  че  222  от  лицата  към  датата  на 

регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс, за да 

бъдат регистрирани като наблюдатели, а за 4 от тях са установени 

несъответствия.

С оглед на това предлагам да приемем решение, с което да 

регистрираме  като  наблюдатели  за  страната  222  лица,  поименно 

изброени  от  Проекта  на  решение,  с  техните  ЕГН-та,  като 

регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър, да 

им бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване по реда, посочен в Проекта 

на решение.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

Проект на решение.

 Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

Пенев,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова.), против - няма.

Това е Решение № 4558-НС.

Продължаваме със следващ докладчик.

Точка 6а – Регистрация на застъпници.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги, докладвам  ви 

заявление – Приложение № 1 към Решение № 4173-НС, с вх. № НС-

11-24 от 18 март 2017 г. Това заявление е от коалиция „Обединение 

ДОСТ“,  което  е  подписано  от  представляващи  коалицията  по 

пълномощие. Подадени са списък на упълномощени представители 

на  коалиция  „Обединение  ДОСТ“  със  76  имена,  съответно 
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пълномощни,  да  бъде  публикуван  списъка  на  упълномощените 

представители за извън страната на коалицията на нашата страница.

Извършена е проверка от „Информационно обслужване“ АД 

на подадения списък,  като е  установено,  че  за  71 от лицата няма 

констатирани несъответствия, а за пет от лицата има констатирани 

несъответствия като за две от тях е невалидно ЕГН-то; две от лицата 

не са навършили 18 години и едно от лицата е регистрирано като 

застъпник на друга политическа сила.

Затова ви предлагам да обявим на нашата страница списък на 

представители на коалиция ДОСТ за извън страната от 71 лица, за 

които при извършената проверка не са констатирани несъответствия.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Режим на гласуване.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за - 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.), 

против - няма.

Колеги, позволете ми два бързи доклада в т. „Разни“, докато 

подготвите другите си преписки.

Точка 7 – „Разни“.

Колеги,  бях  информирана  от  кабинета  на  заместник 

министър-председателя,  който  отговаря  за  координацията  на 

изборите  от  страна  на  Министерския  съвет,  че  последната 

координационна  среща  ще  се  проведе  в  сряда  от  13,00  ч. 

Централната избирателна комисия е поканена.

Предлагам, както е традицията, винаги сме ходили на първа и 

на последна среща, Централната избирателна комисия да отиде на 

тази  последна  координационна  среща  на  органите,  които  имат 

компетентност по организация на изборите. 

Режим на гласуване.
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Гласували  16 членове на ЦИК:  за - 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мартин 

Райков, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.), 

против - няма.

Колеги, вторият ми доклад. 

Уважаеми  колеги, предлагам  Централната  избирателна 

комисия  да  изпрати  писмено  предизвестие  за  прекратяване  на 

договор  №  53  от  1  юни  2016  г.  Това  е  договор  за  наем. 

Предизвестието е едномесечно.

Режим на гласуване. 

Гласували  18 членове на ЦИК:  за - 18 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.), против - няма.

Уважаеми  колеги, вече  вървим  почти  към  изчерпване  на 

докладите.

Нека се върнем на последния доклад по т. 2.

Точка  2  –  Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

наблюдатели.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

има проекти за регистрация на наблюдатели. Ще започна с единия.

С вх. № 10 (10-5) от 18 март 2017 г. сме получили заявление 

от  Института  за  социална  интеграция,  съответно  надлежно 

оформено и подписано от представляващия организацията.
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Към  него  са  приложени  съответните  имена,  ЕГН-тата  на 

упълномощените лица за наблюдатели.

С  вх.  №  НС-00-243  от  19  март  2017  г.  сме  получили  от 

„Информационно  обслужване“  АД  данните  от  извършена 

предварителна проверка на така предложените ни 45 упълномощени 

представители на въпросното сдружение.

Съответно  се  установи,  че  всички  45  са  отговаряли  на 

изискванията, поради което, по стандарт на Проекта на решението, 

предлагам  да  регистрираме  45  упълномощени  представители  на 

сдружение „Институт за социална интеграция“ за страната.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

подлагам на гласуване така предложения Проект на решение.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен  

Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.), против - няма.

Това е Решение № 4559-НС.

Продължете, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № 17 (17-2) в нашия регистър от 18 

март  2017  г.  от  сдружение  „Сдружение  на  роверите“,  което  е 

регистрирано  при  нас,  сме  получили   заявление,  подписано 

съответно от представляващия сдружението, като към заявлението 

са  приложени  съответно   пълномощни  в  полза  на  319  лица  за 

сдружението за страната. Съответно – не е изписано в решението, 

ще  се  добави,  за  319  въпросни  наблюдатели  със  съответните  им 

декларации и на електронни носители, съответно на 19 март 2017 г. е 

получено писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена 

проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани.

Поради  което   по  стандарт  ви  предлагам  да  регистрираме 

като  наблюдатели,  обаче  311  упълномощени  представители  на 

сдружение „Сдружение на роверите“, със съответните им списъци. 

Тоест 8 не са минали проверката.
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По  същество  предлагам  все  пак  да  регистрираме 

311 наблюдатели за страната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

Проект на решение.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-

Сидерова.), против - няма.

Колеги, това е Решение № 4560-НС.

Продължете по другата точка от дневния ред.

Точка 6а – Регистрация на застъпници.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Постъпило е заявление с вх.  № 2 от 18 

март  2017  г.,  в  нашия  регистър,  за  регистрация  на  застъпници  в 

избирателните  секции  извън  страната  на  кандидатските  листи  на 

коалиция  „Обединение  ДОСТ“  в  изборите  на  26  март  2017  г. 

Заявлението  е  подписано  съответно  от  пълномощници  на 

представляващия партията. 

Към заявлението са приложени: пълномощни в полза на две 

лица – госпожа Хасан и господин Михайлов Гръменов, подписано от 

представляващия въпросната коалиция; списък съдържащ, имената 

на  74  лица,  които  да  бъдат  регистрирани  като  застъпници  извън 

страната  на  коалиция  „Обединение  ДОСТ“  като  коалиция, 

регистрирала  кандидатски  листи;  съответно   74  декларации  по 

образец.

След извършена проверка,  резултатът от която е получен с 

вх.  № НС-00-247 от  19 март  2017 г.,  се  установи,  че  72 лица  от 

списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Поради което аз ви предлагам да  регистрираме застъпници в 

избирателните  секции  извън  страната  на  коалиция  „Обединение 
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ДОСТ“ като коалиция, регистрирала кандидатски листи за изборите 

за  народни  представители  на  26  март  2017  г.,  72  лица,  като  на 

съответните лица да бъдат издадени удостоверения.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  18 членове на ЦИК:  за - 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Камелия Нейкова,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.), против - 

3 (Мария Мусорлиева, Владимир Пенев и Георги Баханов.).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4561-НС.

Мисля, че с това изчерпахме и тази точка от дневния ред.

Госпожо Сидерова, мисля, че при Вас беше молба-сигнал.

Точка 5 – Доклади по дела, жалби и сигнали.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, с вх. № НС-22-222 от 20 март 

2017 г. е пристигнала молба-сигнал от гражданина Данаил Генчев, 

който  сочи,  че  на  неговия  адрес  продължават  да  се  получават 

сведения  и кореспонденция за  лица,  посочени изрично в сигнала. 

Счита това за неправилно и иска от нас да проконтролираме процеса 

на тяхната регистрация.

Предлагам  сигнала  да  се  изпрати  на  Столична  община  – 

район „Слатина“, за контрол по гражданската регистрация на лицата 

по  реда  на  Закона  за  гражданската  регистрация  и  Закона  за 

българските  лични  документи,  тъй  като  това  са  оправомощените 

органи да се занимават с гражданска регистрация.

Гражданинът обяснява за ликвидирана съсобственост и т.н., 

нещо, което не е в пределите на нашата компетентност, но си има 

компетентни органи.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение.
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Гласували  18 членове на ЦИК:  за - 18 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.), против - няма.

Заповядайте по същата точка, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, докладвам ви жалба с вх. № НС-10-84 от 

20  март  2017  г.  от  Атанас  Костов  Делибалтов  –  председател  на 

Общински  съвет  на  БСП  –  Сливен,  и  заместник-председател  на 

предизборния щаб на коалиция „БСП за България“ против Решение 

№ 4519-НС от 15 март 2017 г. на Централната избирателна комисия.

Припомням, че с това решение ние се произнесохме по жалба 

на  коалиция  „БСП  за  България“  против  Решение  № 71-НС  от  10 

март 2017 г. То е в хипотезата на чл. 53,ал. 4, изречение второ от 

Изборния кодекс.

Преписката  се  комплектува  и  ще  бъде  изпратена  на 

Върховния административен съд.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Точка 6 – Доклади по писма.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-04-02-

47  от  13  март  2017  г.  до  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпило искане по чл. 159 от Наказателно-процесуалния кодекс, 

от разследващ полицай от Първо районно управление на СДВР и 

желаят да им предоставим следната информация – дали едно лице, с 

посочено ЕГН, е  гласувало на последните избори за президент на 

Република  България,  ако  –  да,  къде,  и  да  се  предоставят  всички 

документи по повод гласуването му в чужбина и адрес, посочен от 

лицето,  най-вече  декларация  и  по  следващо бездействие  ще  бъде 

уведомен наблюдаващия прокурор за налагане на глоба по Закона за 

съдебната власт. Молят за спешност.
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Свързах се по телефона с разследващия полицай, тъй като от 

писмото не става ясно какво точно желаят, тъй като много лица са 

гласували  в  чужбина  и  Централната  избирателна  комисия  не 

разполага  с  информация  относно  всички  лица  кога,  къде  са 

гласували – дали в чужбина, и какви документи са подавали. Тя ми 

каза,  че  най-вече  й  е  необходимо  за  установяване  на  адреса  на 

лицето. 

Поради си позволих да изпратя писмо по компетентност до 

господин Иван Гетов – главен директор на ГД “ГРАО” в МРРБ, и 

копие  до  разследващия  полицай.  Така  се  уговорихме,  с  молба  за 

съдействие  по  компетентност  и  с  молба  за  съдействие  за 

установяване адреса на лицето, тъй като основно това е желанието 

на разследващите. Затова е в този вид, а не в стандартните отговори, 

които изпращаме, тъй като и Централната избирателна комисия не 

разполага  с  такава  информация,  както  казах.  (Уточнение  извън 

микрофоните.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  господин 

Баханов.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Катя Иванова,  

Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Стоева-

Сидерова.), против - няма.

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги, докладвам  в 

„Писма“, тъй като с вх. № НИ-04-3 от 17 март 2017 г. в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от изпълнителния директор 

на  Изпълнителна  агенция  „Главна  инспекция  по  труда“  госпожа 

Румяна  Михайлова  във  връзка  със  –  знаете  изпратихме повторно 

писмо за установяване законосъобразността на ползваните отпуски 

от господин Ценко Кръстев Чоков – кмет на с. Галиче. Извършена е 

проверка.
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Отново ни уведомяват с  писмо за  становището си относно 

ползваните отпуски от господин Ценко Чоков, че не са установили 

нарушение  на  условията  и  реда  за  ползване  на  отпуск.  Главна 

инспекция по труда се придържа към изразеното вече  становище, 

като счита,  че  не  съществуват  фактически  и  правни основания за 

неговата промяна.

По отношение обаче на  допълнително зададените  от  нас и 

гласувани  въпроси  по  предложение  на  колеги  от  Централната 

избирателна  комисия  ни  отговарят,  че  „Неизползваният  платен 

отпуск за годините преди 2010 г.  не се погасяват по давност,  тъй 

като разпоредбата на чл. 176а, ал. 1 от Кодекса на труда в сила от 1 

март 2011 г. няма обратно действие.

В този смисъл ползването на отпуските за 2008 и 2009 г. е 

законосъобразно.“

Казват ни какви са правата на Главна инспекция по труда, а 

именно: „Регламентиране закрилата на труда в разпоредбата на чл. 1 

и  в  този  смисъл  контролните  органи  на  Инспекцията  по  труда 

установяват  нарушение  на  трудовото  законодателство  само  и 

единствено  по  отношение  на  трудовите  права  на  работниците  и 

служителите.

Такива нарушения по отношение на лицето Ценко Чоков не 

се установяват.

Нарушения на разрешителния режим при ползване отпуските 

би съществувало в хипотезата на разрешаване на неплатен годишен 

отпуск без  изрично писмено искане  на  работника или служителя, 

както и  представяне  на  платен годишен отпуск на  работника или 

служителя  едностранно  от  работодателя  извън  изрично 

предвидените случаи в Кодекса на труда. 

В  посочените  случаи  Инспекцията  по  труда  има 

компетентност да спре действията.“

Сега по отношение на зададения въпрос мисля, че беше от 

колегата Сидерова, който го обективирах в писмото. 

„В  разпоредбата  на  чл.  175  от  Кодекса  на  труда  са 

регламентирани  реда  и  начина  на  прекъсване  на  ползването  на 
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платения  годишен  отпуск.  За  прекъсване  ползването  на  неплатен 

годишен  отпуск  следва  да  се  приеме  необходимостта  от  взаимно 

съгласие на страните.

В случаите, в които по отношение на работник или служител, 

ползващ  платен  годишен  отпуск,  е  взета  мярка  за  неотклонение 

„задържане под стража“ няма правна норма, съгласно която да се 

прекъсва по силата на закона ползването на отпуската.

При ползване на неплатен отпуск в посочената хипотеза не се 

нарушават  трудовите  права  на  работника  или служителя.  Не  така 

стои  въпроса  с  ползването  на  платения  годишен  отпуск,  който  е 

целеви и е свързан с възстановяване на работника или служителя в 

трудовия процес.

Не съществува правна норма, която да задължи работодателя 

да разреши платения годишен отпуск за дните, в които същия не е 

бил  използван  поради  незаконосъобразно  наложена  мярка  за 

неотклонение „задържане под стража“. В този случай за работника 

или  служителя  остава  възможността  да  претендира  за  вреди  по 

Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.“

Това е становището, колеги.

Както  на  предходен  мой  доклад,  съобразно  отговора  от 

областния  управител  на  област  Враца  –  чакаше  становището  на 

Регионалната инспекция по труда. Не знам дали вече е необходимо 

да чакаме това или да предлагаме да се вземе някакво решение.

Единственото, което все още си мисля, е дали тези отпуски за 

2008  и  2009  г.,  ако  господин  Чоков  е  бил  тогава  кмет  и  с 

приключването  му  на  мандата  дали  не  се  погасяват  или  не  му  е 

изплатено  обезщетение,  когато  е  приключил  мандата  му  или  се 

прехвърля  за  следващ мандат,  ако  е  станало?  (Уточнение  между 

членовете на комисията.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

След приключване на този казус е господин Румен Цачев.

Упълномощавам колегата Солакова да води заседанието.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като 

въпросите,  които  се  поставиха  от  колегата  Матева  и  от  колегата 
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Баханов имат отношение за бъдещи действия, които да предприеме 

Централната  избирателна  комисия,  моля  да  ги  направите  като 

предложение, колеги.

Колега Мусорлиева, моля да водите заседанието.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Заповядайте  за 

предложения.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Подкрепям предложението на колегата 

Баханов да поискаме допълнително пояснение дали при изтичане на 

предходния мандат на кмета Чоков – от 2007 до 2011 г., когато е бил 

кмет,  при  прекратяване  на  правомощията  му  са  изплатени 

обезщетения за неизползван отпуск до 2011 г.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А включително и 2011 г.?

РОСИЦА  МАТЕВА:  И  2011,  и  2015  г.,  вторият  мандат, 

когато е. Всъщност не знам дали му е втори, на него може би му е 

следващ, но за тези мандати 2007-2011 и 2011-2015 г. при изтичане 

на мандата и прекратяване на правоотношението дали е изплатено 

обезщетение за неизползван отпуск.

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на 

това,  че  предложението  е  направено  съвместно,  подлагам  на 

гласуване изпращане на писмо до кмета на община Бяла Слатина с 

копие до областния управител, за да получим тази информация при 

прекратяване  на  мандата  и  правоотношението,  изплатени  ли  са 

обезщетенията за неизползван отпуск. Чухте периода.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  -  12 (Севинч  Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  

Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Стоева-

Сидерова.), против - няма.

Продължаваме с господин Румен Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № НС-23-77 от 20 март 2017 г. 

госпожа Гинка Чавдарова ни е изпратила писмо, което всъщност съм 

докладвал  на  предходно  заседание.  Това  е  оригинала,  който  е 

получен в Централната избирателна комисия на хартиен носител.
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Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-23-

71 от 20 март 2017 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“ 

във  връзка  с  допусната  техническа  грешка  в  тяхно  писмо  с 

регистрационен номер – изписан. Приложено ни изпращат списъка 

на  служителите,  за  които  е  необходимо  да  се  осигури  достъп  до 

сградата на Централната избирателна комисия в периода 20 март – 

31  март  2017  г.  Приложен  е  списък  на  служителите  за 

функционирането  на  временния  комуникационен  пост,  с  посочен 

същия период.

Колеги,  предлагам  да  го  приемем  за  сведение  и  вече  да 

изпратим подписаните писма с оглед осигуряване на достъп на тези 

служители.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, като предишното ни 

протоколно  решение,  както  правилно  госпожа  Ганчева  сподели, 

включва и изпращането, така че нищо няма да подложа на гласуване.

Благодаря, госпожо Ганчева.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, писмото, на което 

ви обърнах внимание, е от община Кайнарджа с вх. № НС-06-47 от 

20 март 2017 г.  Успях да погледна дотолкова,  доколкото ако има 

несъответствие,  трябва да  реагираме веднага.  Помолих и колегата 

Цачев, който ми оказа съдействие.

С Решение № 56-НС от 6 март 2017 г. районна избирателна 

комисия е приела  Оперативен план за организацията на работата в 

РИК – Силистра, в деня на изборите на 26 март 2017 г. Може би 

поради факта, че след това ние имаме приет Оперативен план – не се 

сещам в момента Методически указания за СИК кога са приети, но в 

Решение № 4387-НС, колегата Цачев ми подсказа, че сме приели на 

2 март 2017 г. Решението за опаковането и предаването на изборните 

книжа и Методическите указания.
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Получило  се  е  някакво  несъответствие  между  нашия 

Оперативен план – в обратен порядък,  Методическите указания за 

секционните  избирателни  комисии  и  Решението  за  опаковане  на 

книжата и материалите № 4387.

Затова ви предлагам да изпратим едно писмо, без да се налага 

изрично да посочваме – предлагам ви това, ако ЦИК реши друго, ще 

отложа  за  следващо  заседание  да  изготвя  конкретно  писмо  с 

конкретните несъответствия.

Например  са  посочили,  че  до  20,15  ч.  трябва  да  подадат 

информация  за  приключване  на  гласуването  и  информация  за 

секциите, в които гласуването продължава след 19,00 ч. Виждате, че 

просто няма начин да остане техния Оперативен план в този вид. 

Посочили са комисиите по чл. 445 и 445 от Изборния кодекс, 

а тези комисии са за общинските избори, така че по същия начин 

няма как да остане така. (Уточнение от госпожа Румяна Сидерова  

извън микрофоните.)

Уважаеми колеги, в тази връзка, ако приемете предложението 

ми да изпратим едно писмо до Районна избирателна комисия и да 

кажем,  че  „По  повод  постъпило  писмо  по  електронната  поща  от 

община  Кайнарджа  за  констатирани  несъответствия  обръщаме 

внимание,  че  техния  Оперативен  план  с  Решение  на  районната 

избирателна комисия трябва да се приведе в съответствие с Решение 

№  4387-НС,  с  което  сме  приели  Методическите  указания  за 

секционните  избирателни  комисии  и  Оперативния  план на 

Централната избирателна комисия“.ПРЕДС. 

ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, подлагам  на 

гласуване това предложение.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова.), против - няма.

Продължете, уважаема госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги, докладвам  ви  за 

сведение  вх.  №  НС-05-109-11  от  20  март  2017  г.  от  Областна 

администрация – Видин; вх. № НС-05-118 от 20 март 2017 г. – това е 

от областния управител на Софийска област за разпределението на 

бюлетините и изборните книжа и материали по общини в Софийска 

област.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

връщаме  едновременно  към  т.  2  и  т.  6а  в  последователност  – 

наблюдатели, след това застъпници и евентуално представители.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Благодаря, госпожо председател.

Преди да  докладвам едновременно по  т.  2  и  т.  6,  моля  да 

включим и нова точка, която е регистрация на анкетьори.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, нова т. 

6б – „Регистрация на анкетьори“.

Подлагам на гласуване.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова.), против - няма.

Уважаеми господин Пенев, моля докладвайте по т. 2, 6а и 6б.

Точки  2,  6а  и  6б  –  Проекти  на  решения  относно 

регистрация  на  наблюдатели;  регистрация  на  застъпници  и 

регистрация на анкетьори.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Уважаеми колеги, на 19 март 2017 г. с 

вх.  №  3  (3-5)  е  постъпило  поредно  заявление  от  сдружение 

„СЪПОРТ“,  което  е  регистрирано  като  организация,  която  ще 

осъществява  наблюдение.  Решението,  с  което  е   регистрирана 

организацията, е № 4375-НС от 1 март 2017 г.

Искането, което е постъпило сега със заявлението, е за 103 

лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели.  
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Представени са всички необходими документи: заявлението, 

пълномощно в полза  на  лицата,  които са  представили документи, 

списък на  хартиен и на  технически носител за  103 лица,  както и 

декларации от 103 лица в оригинал.

Извършена  е  проверка,  като  е  установено,  че  101  лица  от 

списъка отговарят на всички изисквания, за да бъдат регистрирани 

като наблюдатели. 

По  отношение  на  две  от  лицата  са  констатирани 

несъответствия.

Предлагам  да  вземем  решение  за  регистрация  като 

наблюдатели  на  101  лица  като  упълномощени  представители, 

съобразно списъка към решението. 

Решението  би  трябвало  да  е  публикувано  в  моя  папка  в 

днешно заседание.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Многоуважаеми колеги, 

подлагам на гласуване този Проект на решение.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,  Камелия Нейкова, Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова.), против - няма.

Това е Решение № 4562-НС.

Продължете със следващ Проект на решение.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Продължавам със следващите доклади, 

които са на колегата Томов.

Касае се за регистрация на застъпници в избирателни секции 

извън страната на коалиция „Движение да България“.

Постъпило е заявление с вх. № 3 от 19 март 2017 г. 

Към  заявлението  са  приложени:  заверено  копие  на 

пълномощно  от  представляващите  коалицията  в  полза  на 

адв. Надежда  Йорданова  и  адв.  Иван  Велов,  както  и  съответно 

пълномощно  за  преупълномощаване  в  полза  на  адв.  Антонина 

Душева;  списък,  съдържащ  имената  на  30  лица,  които  да  бъдат 

регистрирани като застъпници на коалицията.
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Списъкът  е  представен  и  в  електронен  вид  на  технически 

носител, както и съответните 30 декларации по образец.

След извършена проверка,  резултатът от която е получен с 

вх.  № НС-00-249 от  19 март  2017 г.,  се  установи,  че  29 лица  от 

списъка отговарят на изискванията. За едно лице е установено, че е с 

невалиден ЕГН.

Предлагам ви да вземем решение, с  което да регистрираме 

съответно 29 лица със съответните ЕГН-та така, както са посочени. 

Като застъпници да им бъдат издадени съответните удостоверения 

за застъпници извън страната.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, гласуваме регистрацията на застъпници.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  

Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и  

Румяна Стоева-Сидерова.), против – 1 (Росица Матева.).

Колеги, това е Решение № 4563-НС.

Продължете, господин Пенев.-

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  на  18  март  с  вх.  №  7  е 

постъпило заявление от „Маркет ЛИНКС“ ООД, представлявано от 

Красияна Красимирова Стоянова и Добромир Архангелов Живков, 

за  регистрация  като  агенция,  която  ще  извършва  проучване  „на 

изхода“  (exit-poll)  в  изборния  ден  в  изборите  за  народни 

представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

състояние;  списъци,  съдържащи  имената,  единния  граждански 

номер на 425 анкетьори, както и номерата на избирателните секции, 

извън  които  ще  се  осъществява  анкетирането,  като  списъците  са 

представени  и  на  технически  носител.  Представена  е  също  и 

инструкция (методика) за  извършване на проучването в запечатан 

непрозрачен плик и  кратка презентация на опита на дружеството за 

провеждане на социологически проучвания.
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Извършена е проверка от „Информационно обслужване“ АД, 

която  е  постъпила  в  Централната  избирателна  комисия   с 

вх. № НС-00-246 от 19март 2017 г., като установява, че 421 лица от 

заявените 425 отговарят  на изискванията и могат регистрирани като 

анкетьори.  Останалите  четири  не  отговарят  на  изискванията  като 

причините са, че едно от лицата е регистрирано като член на СИК, 

има лице, което е регистрирано като анкетьор на „Сова 5“, има лице 

с невалидно ЕГН и лице, което е регистрирано като наблюдател от 

сдружение „Институт за социална интеграция“. 

Предлагам да регистрираме като анкетьори 421 лица, както и 

да  регистрираме  организацията  „Маркет  ЛИНКС“  като  агенция, 

която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll), и да откажем 

регистрация на 4 лица,  които не отговарят на изискванията,  за  да 

бъдат  регистрирани като  анкетьори.  Съответно  на  регистрираните 

лица да се издадат удостоверения, а „Маркет ЛИНКС“ да се впише в 

публичния регистър на социологическите агенции.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Гласуваме, колеги.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

Пенев,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова.), против – няма.

Това Решение е № 4564-НС.

Заповядайте, господин Райков, по точката за регистрация на 

наблюдатели.

МАРТИН РАЙКОВ: 

Колеги,  в  моя  папка  е  преместен   Проекта  на  решение  на 

колегата Цанева. 

Постъпило е заявление с вх. № 6 (6-8) от 18 март 2017 г. за 

регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива 

за свободни и демократични избори“. 

При постъпването има списък на 59 лица, като с вх. № НС-

00-245 от 19 март 2017 г. на „Информационно обслужване“ АД ни 
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отговарят,  че  55  лица  към  датата  на  регистрацията  отговарят  на 

изискванията на Изборния кодекс.

Предлагам да регистрираме като наблюдатели в страната 55 

упълномощени представители на сдружение „ГИСДИ“.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували  13 членове на ЦИК:  за - 11 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  

Христов, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица  

Матева,  Румен  Цачев  и  Румяна  Стоева-Сидерова.),  против  –  2 

(Владимир Пенев и Йорданка Ганчева.).

Това е Решение № 4565-НС.

Точка 6 – Доклади по писма.

Колеги, преди малко ви докладвах устен разговор с началник 

на кабинета на заместник министър-председателя по вътрешен ред и 

сигурност.  Взехме  съответното  решение,  ето  защо  в  момента  ви 

докладвам  писмо  с  вх.  №  НС-03-62  от  20 март  2017  г.  за 

координационната среща.

Това е за сведение.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  моля  ви  да  погледнете  в  моя 

папка писмо с вх. № НС-22-203 от 20 март 2017 г.,  постъпило по 

електронната  поща  на  Централната  избирателна  комисия  от 

Владимир Илиев.

Ще ви моля да се запознаете с текста за писмото, за да не го 

възпроизвеждам.

Лично моето предложение като докладчик е това писмо да 

бъде  препратено  на  Върховната  касационна  прокуратура  и  на 

главния прокурор, като към него бих предложила да се обединят и 

всички сигнали и решения на Централната избирателна комисия за 

установени нарушения от  политическа  партия  ДОСТ на изборния 

процес. Съображенията за това ми искане са следните.
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Централната  избирателна  комисия  не  е  органът,  който 

регистрира  партии.  Съгласно  Закона  за  политическите  партии 

регистрацията се извършва в Софийски градски съд със съответно 

решение. 

От  друга  страна,  в  чл.  38  и  в  чл.  40  от  Закона  за 

политическите  партии  съществуват  правни  възможности  за 

разпускане на една партия в определени хипотези, включително и за 

произнасяне  от  страна  на  Конституционния  съд с  влязло  в  сила 

решение, с което една политическа партия може да бъде обявена за 

противоконституционна, като  Конституционния съд обаче може да 

бъде сезиран от главния прокурор.

В тази връзка и доколкото се излагат такива съображения в 

писмото, аз наистина ще помоля да се обединят всички материали и 

наши  решения  и  заедно  с  този  сигнал  да  бъдат  препратени  на 

Върховната  касационна  прокуратура  и  на  главния  прокурор  на 

Република България.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, чухте предложенията.

Подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  14 членове на ЦИК:  за - 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  

Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова.), против - няма.

Точка 7 – Разни.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги, моля  да 

погледнете  във  вътрешната  мрежа,така  както  одобрихме в  събота 

предложението  за  публикуване,  да  вземем  като  база  списъка  на 

сътрудниците от предишните избори, като всеки един колега, най-

вече ръководителите на работните групи „Жалби“, „Гласуване извън 

страната“ и  Оперативното бюро трябваше да направят съответните 

предложения за корекции при колегата Айгюн Ахмедов. 
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Това, което в момента виждате като списък, е след няколко 

колекции,  за  които  съм  известена.  Вие  ще  кажете  има  ли 

необходимост  от  нови изменения  в  списъка  на  сътрудниците  или 

можем да го одобрим, за да може да се изработят и да се сключат и 

гражданските договори.

На  първо  място,  виждате  предложенията  така,  както  са 

направени от членовете на Централната избирателна комисия като 

предложения  за  първата  част  от  тяхната  работа  като  сътрудници, 

привлечени в изборния ден, а именно след началото на изборния ден 

събиране на информация по стаите,  където са работните места на 

членовете на Централната избирателна комисия.

Трупата,  условно  казано,  към  Оперативното  бюро има  и 

сътрудници, които са посочени като „други сътрудници за приемане 

на документи“. 

Към групата „Жалби“ – в момента госпожа Бойкинова я няма, 

нямам информация дали целия състав и списък на сътрудниците е 

съгласуван с ръководителя на Група „Жалби“, но колегата Ганчева е 

тук  и  тя  ще  каже  дали  групата,  която  като  персонален  състав 

фигурира в раздел ΙΙΙ на този списък на сътрудници, е съгласуван с 

госпожа  Ганчева  в  качеството  й  на  ръководител  на  Групата  за 

чужбина и, разбира се, говорителите, които в момента са тук.

Искам  да  кажа  само  от  името  на  колегата  Андреев,  че 

персонално ще има промяна в името на сътрудника, който е посочен 

от него. (Реплика от госпожа Сидерова.)

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  съгласувано  е  с  мен  за 

лицата, които са от 1 до т. 8. Мисля, че на всички е известно, че това 

са хората, които активно няколко пъти вече участват в обработката 

на документите за гласуване извън страната.

Тук обаче искам да вметна и една забележка. В случай, че се 

наложи,  ние  знаем,  както  в  дните,  може  да  се  преориентират 

сътрудници от едно звено, където в момента няма натовареност, към 
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друго,  както  беше  и  случая  на  предходните  избори  с  Група 

„Чужбина“.

Аз лично нямам други предложения към тази група, като сме 

разговаряли и с колегите, които са предложили. Мисля, че с всички е 

говорено да се потвърди тяхното участие за предстоящите избори. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  (Уточнение 

между членовете на комисията.)

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, мисля, че миналата 

година пак бяхме говорили. 

Предоставен  е  Проект  на  граждански  договор  от  колегите 

юрисконсулти, в случая главният юрисконсулт Лилия Богданова.

Предлагам ви да одобрим принципно Проекта на граждански 

договор – този, който е за  събиране на информация,  приемане на 

документи от районни избирателни комисии.

В случай, че става дума за изрично посочени сътрудници за 

подпомагане на говорителите, по предложение на говорителите да се 

сключи  граждански  договор  с  изрично  посочен  предмет  за 

подпомагане на говорителите. 

Ако  Група  „Жалби“  и  Група  за  гласуване  извън  страната 

предоставят предмет, който да съответства на функциите, които ще 

възложим  на  тези  сътрудници,  да  се  изработят  конкретни 

граждански договори за тях.

Ако  няма  конкретни  предложения,  тогава  ще  се  сключи 

гражданският договор с тези функции, които са посочени в Проекта 

на  граждански  договор,  който  е  публикуван  в  същата  папка 

„Организация на изборния ден“.

В случая, с оглед на това, че обсъждаме и персоналния състав 

на  сътрудниците,  които  ще  подпомагат  Централната  избирателна 

комисия, предлагам да одобрим този списък, като имат възможност 

колегите да направят корекции както днес, включително и до утре, 

но  идеята  ми  е  юрисконсултите  да  могат  вече  да  изработват 

гражданските  договори.  (Уточнение  между  членовете  на 

комисията.)
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Списък и договор. Сега 

сме на списъка.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  тъй  като  протоколното  ни 

решение ще бъде  за  сключване на граждански договори с всички 

лица, които са привлечени като технически сътрудници към деня на 

изборите  във  връзка  с  приемане  на  информация  по  телефона  в 

изборния  ден,  подпомагане  на  членовете  на   Централната 

избирателна  комисия  в  целия  този  период  до  приключване  на 

получаването  на  протоколите,  книжата  от  районните  избирателни 

комисии, включително и при архивирането на протоколите,  които 

ще  ни  бъдат  върнати  от  „Информационно  обслужване“  АД  след 

повторното въвеждане на данните от секционните протоколи, както 

и екземплярите от протоколите на РИК.

Всяка една промяна в протоколното решение на Централната 

избирателна  комисия  трябва  да  стане  с  последващо  гласуване  на 

Централната избирателна комисия. 

Това е и по отношение на работата на Администрацията, най-

вече счетоводство по изплащането на възнагражденията, както и на 

сключването на гражданските договори.

Сега  ще  помоля  тези  колеги,  които  имат  предложения  по 

промени в персоналния състав на сътрудниците, да направят своите 

корекции,  а  утре  да  получим  поименен  списък  на  сътрудниците, 

изготвен от колегата Айгюн Ахмедов. (Уточнение между членовете 

на комисията.)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, мисля, 

че в оперативен порядък изяснихме. Ето защо подлагам на гласуване 

едновременно този списък, заедно с гражданския договор.

Протоколното  решение  е  такова,  каквото  преди  малко 

госпожа  Солакова  предложи.  (Уточнение  между  членовете  на  

комисията.)

Отменям гласуването.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  тази  бланка  на  граждански 

договор.

83



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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

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

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна Стоева-

Сидерова.), против - няма.

Уважаеми  колеги, с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.

Свиквам следващото заседание утре в 10,30 ч., колеги.

(Закрито в 16,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенографи:

Невена Чехларова

Мая Станкова
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