
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 511 

На  23  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 заличаване на наблюдатели. 

Докладва: Таня Цанева

1.а. Регистрация на партия в частичните местни избори. 

Докладва: Мартин Райков

2.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Докладва: Владимир Пенев

2.а. Доклади относно изплащане на възнаграждения на ОИК.  

Докладва: Ивайло Ивков

3. Доклади относно медийни пакети. 

Докладва: Таня Цанева

4. Доклади относно гласуването извън страната.  

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Владимир 

Пенев, Иванка Грозева

5. Доклади по дела, жалби и сигнали.   

Докладват:  Метин  Сюлейман,  Александър 

Андреев,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  

Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Владимир 

Пенев,  Мария Бойкинова, Камелия Нейкова,  

Росица Матева, Георги Баханов



6. Организация на изборния ден.  

Докладва: Севинч Солакова

7. Доклад по оперативните планове.  

Докладва: Румяна Сидерова

8. Доклади по писма.  

Докладват:  Севинч  Солакова,  Александър  

Андреев,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  

Йорданка Ганчева, Владимир Пенев ,Иванка  

Грозева, Бойчо Арнаудов, Камелия Нейкова,  

Росица Матева

9. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

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

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

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

Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 23 март 2017 г. 

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: 

1. Проект на решение относно заличаване на наблюдатели – 

докладчик госпожа Цанева; 2. Доклади относно искания за отваряне 
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на запечатани помещения – докладчик господин Пенев; 3.  Доклади 

относно медийни пакети – докладчик госпожа Цанева; 4.  Доклади 

относно гласуването извън страната – докладчици госпожа Ганчева 

и  господин  Пенев;  5.  Доклади  по  дела,  жалби  и  сигнали  –  с 

докладчици  господин  Сюлейман,  господин  Андреев,  госпожа 

Иванова,  господин  Райков,  госпожа  Сидерова,  господин  Цачев, 

господин Пенев, госпожа Бойкинова, а вероятно и други колеги; 6. 

Организация  на  изборния ден  –  докладчик  госпожа  Солакова;  7. 

Доклад по оперативните планове – докладчик госпожа Сидерова; 8. 

Доклади  по  писма  с  докладчици  госпожа  Солакова,  господин 

Андреев,  госпожа  Сидерова,  господин  Цачев,  госпожа  Ганчева, 

господин Пенев и госпожа Грозева; и 9.  Разни. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред?

Първи беше господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако не е много натоварено, може би да 

докладвам  едно  готово  с  контролен  лист  възнаграждение.  Не  е 

спешно. То е относно изплащане на възнаграждения на общинска 

избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека 

това  да  бъде  нова  точка  2.а.  Доклади  относно  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.  

Следващият беше господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля да ме включите в докладите по 

писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Арнаудов. 

Следваща беше госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в докладите по жалби и сигнали и в писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И нея в двете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Следващ беше господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател,  като 

доказателство  на  изразеното  от  вас  предположение  относно 

вероятността  за включването на още колеги в точката за  жалби и 

сигнали, моля да ме включите в нея. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Готово, 

господин Баханов, включен сте. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в т. 4 – доклади 

за гласуване извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Готово, госпожо 

Грозева. 

Други колеги?  -  Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

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

– няма.  

Дневният ред е приет. 

Уважаеми  колеги,  преди  да  преминем  към  точка  първа  от 

дневния ред, ще закъснее госпожа Бойкинова по обективни причини. 

Останалите колеги са тук, но подготвят своите проекти. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1.  Проект  на  решение  относно  заличаване  на 

наблюдатели. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. 
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Колеги, предлагам ви проект на решение относно заличаване 

регистрацията  на  наблюдатели  от  сдружение  „ГРАЖДАНСКА 

ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“. 

Постъпила  е  молба  с  вх.  №  НС-18-53  от  22.03.2017  г.  от 

сдружението. Към молбата са приложени удостоверенията на трима 

наблюдатели,  които  са  били  регистрирани  с  три  различни  наши 

решения.  Затова  ви  предлагам  да  заличим  регистрацията  на 

регистрирани с Решение № 4442-НС от 9 март 2017 г., Решение № 

4539-НС от 18 март 2017 г. и Решение № 4445-НС от 6 март 2017 г. 

на  ЦИК  наблюдатели  за  страната  от  сдружение  „ГРАЖДАНСКА 

ИНИЦИАТИВА  ЗА  СВОБОДНИ  И  ДЕМОКРАТИЧНИ  ИЗБОРИ“ 

Стефан Волев Филипов, Марианна Николова Филипова и Стилиян 

Николов  Иванов,  като  наблюдатели,  да  анулираме  издадените 

удостоверения – както съобщих, те са ни върнати, и да се отразят 

настъпилите промени в публичния регистър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  ако  нямате  коментари,  подлагам  на 

гласуване  така  предложения  ни  проект  на  решение.  Ще  помоля 

господин Сюлейман да отчете резултата – благодаря ви, господин 

Сюлейман. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Колеги, това е Решение № 4592-НС. 

Преминаваме  към  следваща  точка  с  докладчик  в  залата  – 

господин Ивков. 

2.а.  Доклади  относно  изплащане  на  възнаграждения  на 

ОИК.  

Заповядайте да докладвате. 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  С  вх.  №  МИ-2736  от  22.03.2017  г.  от 

общинската избирателна комисия – Раковски, е постъпило искане за 

изплащане  на  възнаграждение  за  проведено  заседание  в 

присъствието на председател,  заместник-председател,  секретар и 8 

членове на 19-ти. Прекратили са поради невъзможност да изпълнява 

функциите, пълномощията на общински съветник. 

И отделно  от  това,  свързани  със  заседанието,  са  поискани 

възнаграждения  за  дежурства:  за  трима  членове  –  заместник-

председател,  секретар и член – за подготовка на заседанието и на 

документите за заседанието, и двама, които да уведомят ЦИК, този 

на  когото  са  прекратени  пълномощията  и  председателя  на 

общинския съвет. Според мене доста е разлято в дните. Специално 

за уведомяването е можело, но може би понеже заседанието им е 

било  от  17  ч.,  предлагам  да  одобрим  възнагражденията.  Трима 

подготвят  решението,  двама  изпращат  до  ЦИК  и  до  общинския 

съвет. Това е относно дежурствата, а заседанието е безспорно. 

Предлагам да изплатим и заседанието, и дежурствата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението. Имате ли коментари? 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария  

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Севинч Солакова,  

Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред: 

3. Доклади относно медийни пакети. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  НС-24-242  при  нас  е 

постъпил договор за отразяване на изборна кампания. Докладвам го 

за сведение, тъй като това не е по медийни пакети. 
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Докладвам  ви  от  вчера  с  вх.  № НС-24-206  от  „Оберон“  – 

радио  „Макс“  ЕООД  и  „Кой  –  Българската  левица  и  Зелената 

партия“, с което ни уведомяват, че към прикачения файл на медия-

плана има промени в самия медиен план. И по същия начин с вх. № 

НС-24-2015 „Оберон – радио „Макс“ ЕООД и Партия на зелените 

изпращат към договора промени в часовите пояси. 

Докладвам ви го за сведение. Цените са същите. Във втория 

се променя часовият пояс, а в първото се променят датите, но сумите 

са същите. Не връщат назад. 

И  ви  докладвам  договори,  които  би  трябвало  да  са  във 

вчерашната папка „Медийни пакети“: 

Договор с вх. № НС-24-241 от 22 март 2017 г. Договорът е 

между  БНТ  и  коалиция  „Обединение  ДОСТ“.  Договорът  е  на 

стойност 3312 лв. с ДДС и включва платени два броя репортажи по 

телевизионна програма БНТ-1. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  е 

публикуван. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви договор с вх. № НС-

24-240.  Договорът  е  между  Издателска  къща  „Родопи“  ООД  и 

политическа партия „Воля“. Договорът е на стойност 2000 лв. с ДДС 

и включва две публикации във вестника и в сайта на изданието по 

половин  вестникарска  черно-бяла  страница;  една  публикация  – 

интервю с председателя на партия „Воля“ на цяла вътрешна черно-

бяла страница във вестника и сайта;  и рекламен банер в сайта на 

изданието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, моля да се запознаете с договора. 

Уважаеми колеги, имаме ли коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване одобряването на този договор. 

Режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
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Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч  Солакова,  

Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  5  (Георги  Баханов,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Росица 

Матева) Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,  

Росица Матева).  

Колеги, одобрен беше този договор. 

Продължете, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа за днешна 

дата  в  папка  „Медийни  пакети“  можете  да  се  запознаете  с 

докладвания от мен преди това договор с вх. № НС-24-241. 

Колеги,  докато  се  запознавате,  в  същата  папка  можете  да 

видите и справка „Медийни пакети“, която е от дата 22 март 2017 г., 

късно вечерта снощи, без  днешните.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване одобряването на този договор. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  3 

(Александър Андреев, Георги Баханов, Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Приключихме на този етап с точка трета от дневния ред. 

Уважаеми колеги, преминаваме към:

4. Доклади относно гласуването извън страната. 

В  частта  на  доклади  на  госпожа  Грозева.  Заповядайте, 

госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  уважаема  госпожо 

председател. 
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Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам  постъпили  писма  чрез 

Министерството на външните работи относно наложителни промени 

в съставите на секционните избирателни комисии извън страната. 

Вх.  № НС-04-01-37 от  23.03.2017 г.  е  от посолството ни в 

Отава – за промяна на един член, който е вече назначен, но е обявил, 

че няма да може да участва. 

Следващото писмо е с вх. № НС-04-01-37-17 от 22.03.2017 г. 

от посолството ни в Белград. Искат данни за две назначени лица в 

секционната избирателна комисия в Белград, чиито телефони, които 

сме  им  предоставили,  не  отговарят.  Ще  се  постараем  да  им 

помогнем. 

Следващото писмо е с вх. № НС-04-01-37-14 от 22.03.2017 г. 

от посолството ни във Вашингтон за две промени. 

Следващото писмо е от Лондон с вх. № НС-04-01-33-22 също 

от 22.03.2017 г. за други две секции. 

С  вх.  № НС-04-01-37-20  от  22.03.2017  г.  от  посолството  в 

Атина ви докладвам пристигнала грама, в която предлагат замяна в 

секция в Атина. 

С  вх.  №  НС-04-01-37-15  от  22.03.2017  г.  от  генералното 

консулство в Лос Анджелис е изпратена грама с имена за попълване 

на състава на секционната комисия. 

С вх. № НС-04-01-37-21 от 22.03.2017 г. е пристигнала грама 

от Лондон за секциите във Великобритания – Хъл и Гилдфорд. 

Ново  уточняване  на  съставите  от  посолството  в  Атина. 

Входирано е с индекс 16 – иначе е с вх. № НС-04-01-37 пак от 22 

март 2017 г. 

И последно, вх. № НС-10-90 от 22.03.2017 г. – предложение 

за   промяна  от  политическа  партия  ДПС.  То  е  транспонирано  в 

предходното вчера прието решение. 

Докладвам  ви  ги  за  сведение.  Ще  предам  всичко  това  на 

сътрудниците, тъй като се подготвя ново решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева. 
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Уважаеми  колеги,  продължаваме  с  докладите  по  точка 

четвърта – заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, аз ще помоля 

с оглед многото преписки, които сте ми разпределили, да ме върнете 

и в следобедната част с точка доклади относно гласуването извън 

страната и чакам една информация. 

Докладвам ви  вх.  № НС-04-01-56-7  от  22  март  2017  г.  От 

посолството в Хага ни съобщават, че във връзка с грама под горния 

номер  от  Министерството  на  външните  работи  уведомяват,  че 

получените в посолството изборни книжа и документи са налични 

съгласно приложените в тях описи. Докладвам ви го за сведение. 

Вх.  №  НС-04-01-11-31  от  22  март  2017  г.  Колеги,  това  е 

съгласие  на  приемаща  държава  за  произвеждане  на  избори  за 

народни  представители,  а  именно  Кралство  Норвегия,  като  ни 

уведомяват,  че  е  постъпила  вербална  нота  на  Норвежкото 

министерство  от  20  март  2017  г.,  с  което  се  дава  съгласие  и  за 

останалите  пет  конкретно  споменати  места  в  Норвегия,  но  ние 

мисля, че имаме вече тази информация. Явно ни се препраща отново 

– за сведение. 

Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-01-79-3 от 22 март 2017 г., 

като е имейл получен от Министерството на външните работи, от 

Работна група „Избори 2017“ – Секретариат. Сочи се, че приложено 

ни  изпращат  окончателната  таблица  с  номерата  и  адресите  на 

секционните  избирателни  комисии  в  чужбина.  Колеги,  аз  като 

прочетох  номерата,  леко  се  притесних  с  оглед  на  това,  че  се 

предприемат множество действия, които вече към момента от страна 

на  Централната  избирателна  комисия  са  изпълнени  с  оглед 

номерата, създават се специални пощи и т.н. 

Свързах се в оперативен порядък с Работна група „Избори 

2017“  и  ме  уведомиха,  че  номера  не  са  променяни.  Просто  са 

добавени адреси на секции.  Отделно от това  съм възложила и на 

нашата  администрация  да  направи  проверка  да  не  би  да  има 

разминаване. Така че ви го докладвам за сведение и за процедиране 
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съгласно  и  предходни  такива  писма,  а  именно  актуализация  на 

нашата страница в частта адреси. Ако случайно се установи някакво 

разминаване, ще го върна отново на доклад. 

Колеги, докладвам ви х. № НС-04-01-37-23 от 22 март 2017 г. 

Това  е  от  посолството  в  Атина.  Препращат  ни  информация  за 

необходимост  от  уточняване  съставите  на  някои  СИК  в  Гърция 

съгласно наше решение, като са ги посочили конкретно. Мисля, че 

във връзка с докладите на колегата Грозева ще бъдат предприети и 

са предприети необходимите действия за уточняване на съставите на 

СИК извън страната в Атина. 

Докладвам ви вх. № НС-04-01-37-18 от 22 март 2017 г. Това е 

от Генералното консулство в Ню Йорк. Препраща ни се информация 

относно определяне на кандидати за членове на СИК в гр. Бостън и в 

Генералното консулство в Ню Йорк, като са ни приложени таблици с 

членовете  на  СИК,  както  и  жалба  срещу  фактически  отказ  за 

назначаване  на  обосновано  поискан  7-членен  състав  на  СИК   в 

Бостън,  произтичащ  от  Решение  №  4492-НС.  Може  би  колегата 

Грозева ще ми помогне тука, но по вашето решение ние увеличихме 

доколкото  се  сещам  състава.  (Реплика  на  госпожа  Грозева  без  

микрофон.)

Във  връзка  с  това  го  докладвам  за  сведение  предвид 

информацията, която се представи от колегата Грозева в оперативен 

порядък. 

Вх.  №  НС-04-01-11-32  от  22  март  2017  г.  Колеги,  това  е 

отново  информация,  която  ви  докладвах  по  предходен  доклад  за 

съгласието  от  Кралство  Норвегия.  Просто  информацията  ни  се 

праща от  различни имейли и  източници и  е  с  различни входящи 

номера. 

Колеги, в папка с моите инициали във вътрешната мрежа има 

информация, която е от отговорника на Временния комуникационен 

пункт  Ангелина  Краликова,  която  ни се  предостави  в  оперативен 

порядък  и  аз  възложих  на  сътрудника  на  Работна  група  1.10.  с 

различни  цветове  да  отбележи  секциите  съгласно  времевите 
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периоди, които ще пристигат, с оглед на това ние да си направим 

организацията по приемане и обработката на документите във ВКП 

от страна на членовете на Централната избирателна комисия. 

Колеги,  моля  да  се  запознаете.  Няма  промяна  с  оглед 

часовите пояси. Отново в началото се очаква да са от Нова Зеландия, 

след това от Австралия, съответно държави, които по-рано ще бъдат 

обработени с оглед на часовата разлика са Корея, Виетнам, Индия, 

Иран,  Китай.  Като  обаче  моля  да  обърнете  внимание  и  на  цвета, 

който е  жълт.  Това са  часовете,  когато се  очакват  много на брой 

секционни  избирателни  комисии  извън  страната  да  приключат,  с 

оглед  на  което  ние  трябва  да  обезпечим  работата  с  членове  на 

Централната избирателна комисия по приемането на обработката и 

конкретно повечето от секциите свършват в часовите граници 20 – 

22 ч. наше време, което означава, че след това в рамките на няколко 

часа  ще  има  наведнъж  информация,  която  трябва  да  бъде 

обработена.  (Реплики.)  Това  колега,  е  и  за  изборния  ден,  но  това 

важи и за приемането на информацията по отношение на това дали 

са предадени книжата и материалите, т.е. първия ден преди изборния 

ден, защото за тези секции часовите пояси и часът съответно е един 

и същи  както за изборния, така и за предизборния ден. 

Възложила съм на администрацията да пусне списък, в който 

да се записват колегите, които желаят да обработват и да се включат 

в работата на Временния комуникационен пункт. 

Вчера  в  оперативен  порядък  по  предложение  на  колегата 

Солакова стана на въпрос и няколко колеги, които бяхме тук, да има 

техническа възможност да бъдат включени два мобилни телефона, 

които да се обработват от представители на ЦИК в изборния ден на 

26 март, с оглед на което да се получават всички питания и въпроси, 

свързани с обработката на документите за гласуване извън страната. 

Разговаряла съм с колегата, който изпълнява функциите на домакин 

в  Централната  избирателна  комисия.  Той  ми  каза,  че  има 

възможност  такива  карти  да  бъдат  активирани,  съответно  да  се 

осигурят. 
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Доколкото разбрах, предложението което се оформя, е тези 

телефони  да  бъдат  публикувани  на  нашата  интернет  страница  – 

гласуване извън страната,  като телефони за  въпроси във връзка  с 

гласуването извън страната както от избиратели, така и от членове 

на секционните избирателни комисии. 

Госпожо председател, ще ви моля да подложите на гласуване 

с  протоколно  решение  да  одобрим  дали  да  активираме  такива 

телефони,  като  разбрах,  че  идеята  е  те  да  се  обслужват  от 

сътрудници,  които  привличаме  за  съдействие  в  изборния  ден  от 

Централната избирателна комисия. Разбирането е те да бъдат извън 

групата за чужбина, защото групата „Чужбина“ е обезпечена, но те 

ще  работят  заедно  и  ще  предават  точно  и  своевременно 

информацията на членовете, които се намират във ВКП. 

Това е предложението с оглед разговорите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  коментари?  (Коментари  и  уточнения  извън 

микрофона.)

Колеги, нека още малко да помислим по механизма по какъв 

начин да направим разпределението на функциите, ако подкрепяме 

по принцип тази идея. 

Продължете, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  утвърдения 

наш  ред  и  на  вчерашното  заседание,  и  проведената  среща  с 

„Информационно обслужване“ АД, с Министерството на външните 

работи – съвместната среща с предмет организацията на работата на 

временния  комуникационен  пункт,  аз  забелязах,  колеги,  че  в 

приложението,  което сме одобрил с оглед пропускателния режим, 

ако  прецените  –  предлагам  на  вашето  внимание,  тъй  като 

„Информационно обслужване“ АД работи в непосредствена близост 

до този пост,  може би да уведомим, да предприемем съответните 

действия по уведомяване, че в непосредствена близост извън ВКП 

работи „Информационно обслужване“ АД и за това да се уведоми 

Народното събрание и НСО. Мисля, че тях уведомявахме, госпожо 
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председател,  като лицата  ще бъдат  по списък.  И да  възложим на 

администрацията да извърши необходимите действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Госпожо Ганчева, други доклади по тази точка? 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  ще  помоля 

малко  по-късно  да  ме  върнете  отново,  защото  изчаквам  една 

докладна да бъде подготвена от администрацията с оглед работата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Допълнете, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви,  госпожо председател. 

Колеги, само две грами, които току-що пристигнаха спешно. 

Едната  е  от  Тел  Авив,  с  вх.  №  НС-04-01-37  от  днешна  дата,  за 

променя в името – грешка в името и липса на комуникация с един от 

членовете на СИК. Лично от посланика е. 

И вх. № НС-04-01-37 – от Лимасол. Посолството в Никозия 

също информира за една промяна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, остава отворена тази точка. 

Сега  господин  Пенев  има  доклади  относно  искане  на 

отваряне  на  запечатано  помещение  и  относно  гласуването  извън 

страната по поредност. 
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Моля  ви,  господин  Пенев,  първо  докладвайте  за 

помещението, а след това и за извън страната. (Реплики.)

Докато бъдат намерени материалите и с оглед точката, която 

разглеждаме  в  момента,  моля  продължете  с  докладите  относно 

гласуването извън страната. 

ВЛАДИМИР  ПЕНОВ:  Госпожо  председател,  във  връзка  с 

необходимост  от  допълнителни  разяснения  на  методическите  ни 

указания извън страната, съм подготвил проект на писмо, което да 

изпратим  до  Министерството  на  външните  работи  и  до 

дипломатическите  и  консулските  ни  представителства,  което  е 

публикувано във вътрешната мрежа в моя папка. Моля колегите да 

се запознаят с него, след което да го подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, това е писмо 

№ 1048. Колеги, моля да се запознаете, индикирайте ми, когато сте 

се запознали. 

Уважаеми  колеги,  мисля,  че  се  запознахме.  Откривам 

разискванията. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  не  знам  –  това  са  методически 

указания към СИК извън страната,  обаче как те ще разберат дали 

знаят  български  или  не,  когато  отвън  на  лицето  му  се  попълва 

декларацията?  И  освен  това  не  се  ли  съдържа  вътрешно 

противоречие човек, който не знае български език, пък го караме да 

си попълва декларацията? Това са два въпроса, които ми се струва, 

че трябва да изчистим преди да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Аз  също  не  съм  съгласен  да  има 

такова писмо. Това го няма никъде в методическите указания. Още 

повече кой е критерият,  от който ще се установява владеенето на 

български  език?  Кой  е  критерият?  Аз  в  кръга  на  шегата,  когато 

имаше  пак  такива  подобни  предложения,  се  въздържах  да  бъдат 
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допускани лицата да гласуват извън страната,  като предварително 

минаваха  тест.  Например,  синтактичен  разбор  на  едно  изречение. 

Минават го и след това биват допускани да гласуват… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Пак  за  яснота.  Конституция  –  не  се 

допуска разлика между гражданите на база  образование в случая, 

етнос, пол, социално положение. Гражданинът по Конституция има 

тези права да гласува. Правото е нещо различно от това, което се 

обсъжда в момента тук. Кой знае – кой не знае български език, едва 

ли член на СИК или на дипломатическо представителство ще тръгне 

да  уточнява.  Първо,  няма  правомощия.  Второ,  аз  не  знам  дали 

въпросният член знае български език и т.н., че да бъде учител и да ги 

изпитва  по  другите  истории,  включително  и  предполагам  някои 

служители там. Това едно. Нито единият има компетентност, нито 

другият. 

Второ, гражданинът упражнява право с полагане на подпис 

във въпросната декларация. Волята на гражданина е в подписа, а не 

в правилно попълване на думички. Вие като адвокати много добре 

знаете, че едва ли клиентите ви попълват заявления –  вие попълвате 

жалбите им и т.н., а те само ви се подписват. Трябва ли да правя от 

тук  извод,  че  българските  граждани  не  знаят  законите?  Защо? 

Защото не били написани саморъчно пред някого си…

Този текст съществено нарушава както Конституцията, така и 

Изборния  кодекс.  Да  не  изместваме  права  с  някои  желания  към 

настоящия момент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  госпожо  председател,  с  оглед 

разразилите се дебати и тъй като ми се иска да постигнем консенсус 

в  крайна  сметка  във  връзка  с  това  писмо,  предлагам  да  отпадне 

изискването за който не владее български език. При това положение 

изречението ще започне направо с декларацията. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Реплики.) 

Първа беше госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нали сме наясно,  че  в този случай 

трябва да се прави писмен протокол за връщане на лицето и отказ от 

гласуване. (Реплики.)  Как да не е сигурно? – То трябва да е свързано 

с  правата  на  гласоподавателя.  Който  има  български  паспорт  или 

лична  карта  трябва  да  получи  писмен  отказ,  че  не  допуска  да 

гласува, за да може да го обжалва пред ЦИК. И тука не е докрай 

развита тезата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Аз  считам,  че  не  става  въпрос  за 

недопускане до гласуване, а  до неизпълнение на една процедура от 

действия, които трябва да извърши един избирател, а именно едното 

от които е да попълни декларация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Това  беше  под 

формата на реплика, разбирам. 

Друга реплика към госпожа Сидерова? – Няма. 

Господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Пак  за  яснота.  Разбирам  адвокатската 

подмяна  на  думички,  но  текстът  е  категоричен.  Обърнете  се  към 

изборния кодекс. Имаме и съдебно решение именно в тази връзка. 

Съдебният контрол ясно и категорично каза, че има разлика между 

думичките  „попълва“  и  „подава“.  В  закона  пише  „подава“. 

(Реплики.) 

Подаването  означава  ясна  воля  с  едни  факти,  които  са 

декларирани. И важни са фактите, а не попълването, което е нещо 

друго.  Фактите  се  удостоверяват  с  подпис.  Подписът  е  налице, 

подписът може да се сравни с личната карта, където няма никакъв 

проблем. Но допълнителни изисквания и то с писмо и то само за 

чужбина  при  действащата  нормативна  база  и  решение  на  ЦИК 

мисля, че е поредното преди изборните дни нарушение на закона с 
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писма  да  заобикаляме  както  закона,  така  и  нашите  решения.  И 

смятам, че е просто недопустимо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, имах два въпроса 

по отношение на текста на писмо,  включително след отпадане на 

изискването за установяване на владеенето на български език. Исках 

да попитам: проведено е обучение на представителите на държавата 

в секционните избирателни комисии. Този въпрос засегнат ли е от 

колегите и в каква насока е дадено указание? 

Второ,  исках  да  попитам  за  разпоредбата,  но  я  намерих  в 

Изборния  кодекс  –  съгласно  чл.  33,  ал.  2  избирателят  представя 

декларация,  че  не  е  гласувал  и  няма  да  гласува  на  друго  място. 

Нямаме  ред,  нямаме  правила,  а  в  случая  само  можем  да  се 

позоваваме  по  повод  съдебно  решение  точно  в  този  смисъл. 

Централната  избирателна комисия до момента е  била поставена в 

ситуация да направи всичко възможно в секциите извън страната, 

особено в тези случаи, когато се знае, че поради ограничението на 

закона за броя на секциите ще има напрежение и там ще възникват 

много проблеми с оглед осигуряване правото на всички желаещи да 

гласуват, Централната избирателна комисия до този момент винаги 

се  е  стремяла да създаде не само възможности,  но и гаранции за 

осигуряване на това право. 

Смятаме ли, че в случая с това писмо  указание –  няма да 

коментирам акта и вида акта два дена преди изборите и какво се 

опитваме  да  направим,  каква  е  целта.  Ще  оставя  всички  тези 

въпроси  в  скоби.  Но сега  питам ние  считаме  ли,  че  Централната 

избирателна  комисия  ще  осигури  възможност  и  гаранции  на 

българските  граждани,  които  имат  желание,  да  гласуват  извън 

страната? 

Отговорът е ясен сам по себе си. Няма да може. Напротив, 

така ще бъдат още повече затруднени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: няколко пъти колегата  Чаушев спомена 

думата адвокатско, адвокатски номера и т.н. Според мене аз по друг 

начин чета разпоредбата на чл. 33, ал. 2. Член 33, ал. 2 действително 

казва,  че  представя,  защото  ваша  беше  адвокатската  пледоария  в 

случая, а не на някой друг. 

Той представя,  но ясно е,  че представя декларация от свое 

име. И  едно длъжностно лице, какъвто е председателят и всички 

членове на секционната комисия, нямат ли право според вас да се 

убедят,  че  тази  декларация  е  от  това  лице  и  при  най-малкото 

съмнение за това. 

Ясно е  за  какво става  въпрос,  за  да  обхвана  и  на  госпожа 

Солакова  изказването.  Става  въпрос  за  многобройните  стотици 

сигнали,  които  ние  получавахме  от  Република  Турция  за  масови 

сергии пред изборните помещения, на които се попълваха може би 

от  адвокати  точно  на  тия  лица  –  гласоподаватели,  които  и 

добронамерено  им  обясняваха  и  за  кого  да  гласуват  в  много  от 

случаите.  Поне така се твърдеше в сигналите,  които получавахме. 

Това  го  имаше  и  в  други  европейски  страни  в  изборите  за 

Европарламент. Това е явно идеята на тая декларация. 

Аз не приемам този текст за българския език – колегата го 

изчисти. Иначе бих подкрепил като се оправи текстът на чл. 33, ал. 

2,  за  да  сме  точни,  като  аз  не  мога  да  разбера  защо  трябва  да 

отменим правото на членовете на секционната избирателна комисия 

да  се  убедят,  че  се  спазва  Изборният  кодекс,  а  именно,  че 

декларацията е именно от това лице, а не от някое друго навън. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Декларацията  по  определение 

удостоверява  определен  тип  факти.  Няма  в  закона  саморъчно 

написана  декларация.  Има  подписана.  Ако  ще  си  говорим  за 

адвокатщини.  Подписана.  Подписът  удостоверява  верността  на 

19



декларираните факти. Има ли подпис, значи волеизявлението е на 

въпросното лице. 

Няма изисквания в закона саморъчно видиш ли да почна да 

пиша  декларация  пред  секционна  комисия,  за  да  ме  допуснат  до 

гласуване.  Но  целта  е  именно  да  се  затрудни  гласуването  с  15 

минути писане на декларация пред някого си в едно тясно заведение, 

да се създаде допълнителен времеви промеждутък, в който по-малко 

гласоподаватели  да  упражнят  властта  си.  Властта  си  в  смисъл  да 

гласуват за държавен орган на нашата държава. 

Но,  обърнете  внимание,  уважаеми  колеги,  за  това,  което 

говорих в предния си абзац. В страната също се пишат декларации, 

но кой знае защо в страната ние декларации не искаме саморъчно да 

се  пишат  и  представят  и  т.н.  по  различните  институции.  Само  и 

само, видите ли, да се удостоверим, че този който се е подписал, 

видите ли бил същият този, който е подал декларацията. Е, как ще 

стане това? Хем за единия режим действа по определен начин, а пък 

видите ли тъкмо за определен тип режим, ще става по друг начин…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Мисля, че това беше по тази процедура. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Има резон в  това,  което казва  колегата 

Чаушев и аз съм склонен да се съглася с него затова, че ние като 

постигаме  едната  цел,  не  трябва  да  препятстваме  гражданите  да 

гласуват  и  да  се  създават  опашки.  Действително  такова  е 

положението. 

Помислете дали няма да постигнем консенсус, ако искаме, не 

да се попълва, а само да се подписва вътре и да се изписват поне  две 

имена  под  подписа  за  удостоверяване  на  автентичността.  Аз  не 

мисля, че това ще забави процеса. Да, факт е, ако се попълват вътре 

в  по-натоварените  секции  ние  ще  препятстваме  много  български 

граждани да гласуват, което не е целта на занятието, поне не е моята. 

Не  зная  кой  какви  цели  има.  Обаче  искам  и  да  се  знае,  че  тая 
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декларация  е  точно  от  това  лице  и  показва  неговото  изявление. 

Такъв е смисълът на кодекса. 

Помислете  за  компромисен  вариант  само  да  се  подписва 

вътре с две имена да се изпишат саморъчно под подписа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах вашето 

предложение, господин Ивков. 

Уважаеми  колеги,  има  ли  други  желаещи  за  изказване?  – 

Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 

Уважаеми колеги, с нова сила и нови емоции пак по същата 

тема, в която влизаме, аз искам малко да успокоим страстите и по 

начина, по който е предложено в проекта на писмото, за мисля, че 

има противоречие с решението на ВАС № 3197 от 15 март 2017 г. по 

административно дело № 3057/2017 г. по описа на ВАС. 

Посочено е, че законосъобразно протичане на гласуването в 

изборните  секции там,  в  това  решение,  което цитирах,  изрично е 

посочено, че не е необходимо гласоподавателите да попълват своите 

декларации по чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс пред секционната 

комисия  в  изборното  помещение.  В  този  смисъл  аз  предлагам 

редакция, ако въобще има писмо – явно ще има писмо, с което да 

посочим  в  писмото  и  това  решение  на  ВАС,  и  да  посочим,  че  в 

случаите,  когато избиратели, които не са включени в избирателен 

списък за гласуване извън страната, представят декларацията по чл. 

33, ал. 2, подписана предварително, то тогава те  само повторно под 

първия  подпис  подписват  самата  декларация.  В  този  смисъл  е  и 

решението на ВАС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах вашето 

предложение. 

Колеги, има ли други предложения? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: В текста на писмото ще остане ли „в 

случаите, в които избирателят не владее български език“? (Реплики.)

ОБАЖДАТ СЕ: Не, оттегли го. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, аз моля 

да не се говори в залата, защото като водещ не мога да запиша това, 

за което стана дума. 

Госпожа Солакова има думата. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  не  адресирах 

моя  въпрос  конкретно  до  колеги,  защото  не  мога  да  се  сетя  кои 

обучиха представителите на държавата  в  секционните избирателни 

комисии извън страната,  но разбирам,  че такова указание и такъв 

въпрос не е бил обсъждан. Затова се налага в момента Централната 

избирателна  комисия  в  много  спешен  порядък  с  писмо  да  дава 

указания и да допълва своите  методически указания за  секционните 

избирателни комисии, които са извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, други изказвания? 

Колеги, основното предложение със съответните корекции – 

по  отпадането  мисля,  че  тук  нямаше  коментар.  Говоря  само  по 

основното предложение „в случаите, в които избирателят не владее 

български  език“  и   члена  на  декларацията.  Но  в  залата,  колеги, 

постъпиха допълнителни предложения, които аз сега ще ги подложа 

на гласуване. 

Уважаеми колеги, основното предложение на господин Пенев 

и тъй като постъпилите в залата предложения са нови предложения 

по същество, първо подлагам на гласуване основното предложение с 

промяната,  която  докладчикът  също  предлага.  Това  е  да  отпадне 

изразът „в случаите, в които избирателят не владее български език“, 

а в декларацията да бъде посочено, че е по чл. 33, ал. 2… (Реплики.)

Първи беше господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  ще  помоля  докладчика  да 

изчете  втория  абзац  така  както  се  предлага  да  се  гласува,  за  да 

можем всички да имаме яснота какво точно се гласува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Пенев. 
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Декларацията по чл. 33, ал. 2 във 

връзка  с  чл.  243  от  Изборния  кодекс  (Приложение  №  22  от 

изборните  книжа)  на  избирателите,  невключени  в  избирателен 

списък  за  гласуване  извън  страната,  се  попълва  в  изборното 

помещение и се подписва пред членовете на СИК при вписване в 

избирателния списък. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

уточнихме ли съдържанието на основното предложение? (Реплики.)

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Добре,  колеги.  Оттеглям  тогава  и 

третия  абзац,  за  да  няма никакви противоречия  в  текста.  Третият 

абзац отпада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Уважаеми 

колеги, като водещ разбирам. Моля ви, нека да имаме яснота какво 

ще  гласуваме.  Господин  Пенев  ще  представи  основното 

предложение  и  ако  то  не  събере  необходимото  мнозинство,  след 

това ще бъде подложено на гласуване предложението на господин 

Ивков и на господин Сюлейман. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, изчитам отново втория абзац, 

като казвам, че третият абзац отпада: 

„Декларацията  по  чл.  33,  ал.  2  във  връзка  с  чл.  243  от 

Изборния  кодекс  (Приложение  №  22  от  изборните  книжа)  на 

избирателите, невключени в избирателен списък за гласуване извън 

страната,  се  попълва  в  изборното  помещение  и  се  подписва  пред 

членовете на СИК при вписване в избирателния списък.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имаме 

яснота по текста. Подлагам го на гласуване, колеги. 

Режим на гласуване. 

Гласували 21 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън,  Йорданка  

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

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-
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Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  4  (Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова).  

Колеги, прие се това предложение. 

Първи  отрицателен  вот  –  господин  Ивков;  втори  ще  бъде 

господин Чаушев; трети – госпожа Солакова. Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах против това предложение не 

защото, както стана ясно от изискванията, съм против да се установи 

по безспорен начин самоличността на декларатора, но както казах, за 

мене  е  необходим  баланс.  Когато  постигаме  една  цел  на  закона, 

трябва  да  следим  и  за  другата  цел.  От  опита  си  в  Централната 

избирателна  комисия  и  от  приемането  на  сигнали  от  чужбина  аз 

зная, че това ще затрудни неимоверно, особено с ограничения брой 

на секции извън Европейския съюз работата както на колегите от 

секционните избирателни комисии, така ще препречи още по-важно 

на  много  български  граждани  да  гласуват  спокойно  и 

безпрепятствено да упражнят правото си на глас. 

Не  считам,  че  това  е  лек  за  борба  с  контролиран  вот  и  с 

насилствен вот. Считам, че другаде са лекарствата за това нещо и не 

трябва  с  палиативни  мерки  Централната  избирателна  комисия  да 

създава правила, които знае, че няма да се спазят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Втори беше господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Централната избирателна комисия както 

винаги,  в  последните  дни,  тъкмо  за  определен  тип  секции  взе  и 

прояви  поредния  си  волунтаризъм.  Това  се  нарича  волунтаризъм. 

Нарушихме закона, нарушихме собственото си решение, нарушихме 

и  съдебно  решение  с  ясни  мотиви  и  с  едно  писмо  –  писмо!  – 

отменихме всичките тези актове и създадохме поредния прецедент 

само и само да удовлетворим определен тип амбиции и желания  в 

разрез  с  принципа  на  законност  и  принципа  на  правова  държава, 

която важи за всички граждани, независимо къде се намират. И най-

малкото ЦИК като държавен орган може да си позволява с писмо да 

нарушава закона, съдебно решение и то по отношение на конкретен 
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казус  –  искане,  желание,  въжделения  и  т.н.  на  определен  тип 

мнозинство в ЦИК. Абсолютен волунтаризъм!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ  е 

госпожа Солакова. (Реплики.) 

Заповядате  за  лично  обяснение  и   след  това  още  два 

отрицателни вота. 

Господин Баханов има думата. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  вземам  думата  и 

благодаря,  госпожо председател,  че  ми дадохте  правото  на  лично 

обяснение,  тъй  като  в  изказването  си,  в  отрицателния  си  вот 

колегата Чаушев каза, че ЦИК е извършила нещо незаконно или не 

се  е  съобразила  със  закона  или  е  нарушила  закона  и  съдебно 

решение.  И  аз  като  част  от  Централната  избирателна  комисия 

считам,  че  се  чувствам  лично  засегнат,  тъй  като  той  каза,  че  за 

определени секции, определено мнозинство в ЦИК. А доколкото чух 

и  гласувах за  това писмо,  това се  отнася  за  всички секции извън 

страната – не за определени секции, така че нормално е хора, които 

гласуват  извън  страната,  секционната  избирателна  комисия  или 

българските  граждани,  или  българското  законодателство  да  е 

убедено, че тези хора ясно и съзнателно, доброволно са гласували и 

са попълнили тези декларации. От това по-законно нещо, здраве му 

кажи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше лично 

обяснение. 

Заповядайте за второ лично обяснение. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Чувствам  се  изключително 

засегната от изказването на господин Чаушев по следните причини: 

Първо, всеизвестен е контролираният вот при много сериозно 

вмешателство  фактически  в  държавната  власт  на  Република 

България.  Но  съдебното  решение  е  неотносимо  към  този  случай, 

защото  съдът  не  го  постанови  именно  защото  касаеше  само 

определени  избирателни  секции  в  Турция.  А  това  наше  писмо 

изцяло  изглажда  това  –  в  смисъл  въвежда  изключително 
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законосъобразни  указания  фактически  до  всички  секционни 

избирателни комисии по света. 

И  нещо  друго.  Ние  си  противоречахме  на  нашите 

методически  указания  и  на  нашето  собствено  решение,  защото 

декларациите,  както  всички  останали  декларации  са  част  от 

изборните книжа. Няма право за изнасяне на изборни книжа извън 

секционните  избирателни  комисии  и  бяха  правени  много  години 

инсинуации във връзка с това разпечатване на тези декларации от 

нашия сайт. Как пък друго нищо не се разпечатва и седи на масата 

на  секционната  избирателна  комисия,  а  само  тези  декларации, 

видиш  ли,  като  част  от  изборните  книжа,  са  навън,  но  не  и  да 

пристигат готови в изборното помещение. 

Затова се чувствам засегната, тъй като считам, че съм взела  и 

изключително законосъобразно  съм дала  своя  глас  в  подкрепа  на 

това предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте,  имате  отрицателен  вот.  Госпожо  Солакова, 

заповядате.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, нямам разумно обяснение. При наличие на 

конституционен текст, при наличие на ясна законова норма, която не 

се нуждае дори от правила, защото българският език е достатъчно 

богат  и  използваното  понятие  просто  не  се  налага  да  бъде 

обяснявано,  при  това  положение,  включително  и  наличието  на 

съдебно решение по прилагането на тези законови текстове, нямам 

разумно  обяснение  за  решението,  което  прие  днес  Централната 

избирателна комисия. 

Считам, че е пропуск на Централната избирателна комисия 

този  въпрос  като  принципен  да  бъде  уреден  в  методическите 

указания.  И  неправилна  практика  два  дена  преди  изборите 

Централната  избирателна  комисия  с  писмо  да  допълва  своите 

методически указания по един такъв важен въпрос, който може да 

има  много  неблагоприятни  последици  за  основната  ни  задача  за 
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осигуряване на спокойно протичане на изборния ден и гарантиране 

на правото на всеки избирател да упражни правото си на глас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И още един отрицателен вот. Заповядайте. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 

Уважаеми колеги, аз гласувах против това писмо, защото с 

това  писмо  на  практика  Централната  избирателна  комисия  за 

пореден път надскочи себе си и мога да твърдя, че с това писмо ЦИК 

трябва да се гордее, че надскочи не само себе си, но и Върховния 

административен съд с решението, което посочих. Точно в тази част 

методическите  указания  бяха  обжалвани,  които  жалби  бяха 

отхвърлени.  За  пореден  път  с  писмо  в  навечерието  на  изборите 

Централната  избирателна комисия на 360 градуса промени своето 

мнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Баханов, предполагам лично обяснение. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  само  искам  да  ви 

зачета в Уикипедия… (Реплики.) Лично обяснение, понеже искам да 

разясня, тъй като и на мене не ми беше много ясно – волунтаризъм. 

Само едно изречение. (Реплики.) 

Една от идеите на волунтаризма е, че човешките отношения 

трябва да се основават на доброволното сътрудничество…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

господин Баханов, нямате право на това лично обяснение.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Това е лично обяснение…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нямате  право, 

защото то е само на изказване на господин Сюлейман…

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Добре,  допълнение  към  лично 

обяснение…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не,  нямате 

допълнение. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Добре, изказване мога ли да направя? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отнемам  ви 

думата – не.  (Шум и реплики.)

Уважаеми колеги,  продължаваме  с  точка  втора  от  дневния 

ред: 

2.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ПВР-06-66 от 21 март 2017 г. от кмета на община Угърчин. С това 

писмо, приложено към него ни се изпраща заповед № 226 на кмета 

на Угърчин, за определяне на комисия в състав от длъжностни лица, 

които да отворят запечатано помещение; протокол съставен по реда 

на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.; копие от 

приемателно-предавателен  протокол,  с  който  в  отдел  „Държавен 

архив“  са  предадени  ценни  документи  за  постоянно  съхранение; 

копие от акт  от 27 февруари 2017 г.  за  унищожаване на неценни 

документи  и  писмо  с  изх.  №  63  от  13  март  2017  г.   от  отдел 

„Държавен  архив“  –  гр.  Ловеч,  относно  акт  за  унищожаване  на 

неценни документи с изтекъл срок на съхранение. 

Разбира се, докладвам това писмо за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, трябва да преминем към: 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Първи е господин Сюлейман – заповядайте. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  във  вчерашното  заседание  ви  докладвах 

постъпило  по  електронната  поща  на  Централната  избирателна 

комисия  писмо,  по-точно  докладвах  ви  жалба  от  адв.  Владимир 

Михайлов  Дончев  срещу  решение  № 82-НС  от  20.03.2017  г.  на 

Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Същото писмо 

беше получено в оригинал в късния следобед. 
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Към жалбата са приложени: решение № 82-НС от 20.03.2017 

г.  на  РИК 16  –  Пловдив;  протокол  от  20.03.2017  г.  на  РИК 16  – 

Пловдив; проект на дневен ред; сигнал с вх. № 97 от 17.03.2017 г. по 

описа на РИК 16 – Пловдив; снимков материал - 1 бр. и публикация 

на интернет сайта www.359news.bg. 

Всичко  това  е  качено  –  самият  сигнал,  получен  по 

електронната поща, е качено в моя папка за вчерашното заседание, а 

в днешното заседание е качен проектът за решение с № 4576. 

С  обжалваното  решение  по  т.  1  от  сигнала  с  вх.  № 

97/17.03.2017  г.,  подаден  от  адв.  Владимир  Михайлов  Дончев,  за 

нарушение на чл. 183, ал. 2, изр. първо, пр. 2 и пр. 3 от Изборния 

кодекс във връзка  с  рекламно пано на ПП „ГЕРБ“… Със сигнала 

също така е направено и искане за установяване на нарушение от ПП 

„ГЕРБ“, както и задължаване на кмета на гр. Пловдив да премахне 

незаконните  агитационни  материали.  Към  сигнала  е  приложен  и 

снимков материал в подкрепа на твърдените нарушения на Изборния 

кодекс.

С  цел  установяване  на  фактическата  обстановка  двама 

членове  от  състава  на  РИК  16  –  Пловдив,  това  са   заместник-

председателят  Кристиан  Гьошев  и  Веселина  Славова,  извършват 

проверка  на  място,  която  установява  твърдените  в  сигнала 

нарушения на Изборния кодекс. След проведени дебати РИК 16 – 

Пловдив,  постановява  процесното  решение  за  отхвърляне  по 

смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

С настоящата жалба жалбоподателят оспорва решение № 82-

НС  от  20.03.2017  г.  на  РИК  16  –  Пловдив,  като  твърди,  че 

отхвърлителните  мотиви  в  решението  по  никакъв  начин  не 

кореспондират с фактическата обстановка,  доказана с представения 

снимков  материал  и  констатирана  от  проверяващите  сигнала 

членове на РИК. Направено е искане обжалваното решение на РИК 

да бъде отменено, както и Централната избирателна комисия да се 

произнесе по същество или преписката да бъде върната на РИК 16 – 

Пловдив за ново произнасяне. 
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Жалбата  е  подадена  в  законоустановения  срок  от  лице  с 

правен  интерес,  поради  което  се  явява  допустима,  разгледана  по 

същество – основателна.

Предмет на жалбата е рекламно пано на ПП „ГЕРБ“ с лика на 

Менда Стоянова – кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ“, 

което пано се намира в гр. Пловдив, над тунела на ул. „Гладстон“, с 

лице към Централна поща. 

Видно от доказателствения материал, приложен към жалбата, 

агитационният материал съдържа надписи „РЕАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА 

БЪЛГАРИЯ“,  „ГЕРБ“  и  изображение  на  бюлетина  № 11,  както  и 

надписа  „Купуването  и  продаването  на  гласове  е  престъпление“, 

който  надпис  обаче  е  видимо  значително  по-малък  от 

законоустановените 10 % от площта на агитационния материал и не 

е  в  обособено  поле.  Именно  в  този  смисъл  е  и  констатацията, 

направена от извършената проверка на място от членовете на РИК – 

Пловдив,  а  именно,  че  се  касае  за  рекламно  пано  в  син  цвят, 

разположено в неподвижна конструкция за  рекламни цели, което е с 

височина 175 см и дължина 115 см. 

Надписът  „Купуването  и  продаването  на  гласове  е 

престъпление“ се намира в долната част на паното и е с размери 95 

см дължина и 30 см височина.  Същият не се намира в обособено 

поле, с оглед което предлагам Централната избирателна комисия да 

приеме,  че това е нарушение на чл. 183, ал. 2, изр. първо, пр. 2 и пр. 

3 от Изборния кодекс, където изрично е записано, че информацията 

„Купуването и продаването на гласове е престъпление“, заема не по-

малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е 

разположена в обособено поле, с оглед което оспореното решение е 

неправилно и следва да бъде отменено.

Предлагам да приемем решение, с което да отменим решение 

№ 82-НС от 20 март 2017 г.  на  РИК 16 – Пловдив,  и  да  върнем 

преписката  за  ново  произнасяне  съобразно  мотивната  част  на 

решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз се доверявам на докладчика, който е 

извършил щателна проверка по случая и  е  установил нещата.  Но 

верен  на  мисленето  си  в  тази  насока,  особено  2  –  3   дни  преди 

изборния  ден  мисля,  че  ние  в  такива  случаи  със  същите  мотиви 

трябва да отменим решението и да постановим ново за установяване 

на нарушение, ако такова е налице. 

Това е принципен въпрос. Считам, че когато една комисия се 

е блокирала, е твърде вероятно пак да се блокира като й го върнем за 

ново произнасяне, защото много пъти се е случвало. От друга страна 

ще се обезсмисли ново обжалване на новото им решение, защото ще 

свършат изборите. 

Затова  аз  съм съгласен  с  докладчика  и  неговия доклад,  но 

считам,  че  след  като  го  отменим,  трябва  да  постановим  ново 

решение  за  установяване  на  нарушение,  ако  такова  наистина  е 

налице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, други предложения? – Не виждам. 

Уважаеми  колеги,  това  което  постъпи  като  предложение  в 

залата,  е  допълнение,  но  е  по  същество.  То  всъщност  е  ново 

предложение  по  същество  за  установяване  на  нарушение  от 

Централната избирателна комисия. Ето защо първо ще подложа на 

гласуване основното предложение на докладчика. 

Колеги, режим на гласуване….

Уважаеми  колеги,  ще  подложа  на  прегласуване  основното 

предложение на докладчика. Гласуваме. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова),  против – 7 

(Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Таня Цанева).   
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МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  аз  благодаря  за 

това гласуване. Поздравявам всички ви. Това е поредното решение, с 

което ЦИК трябва да се гордее…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  е  ваш 

отрицателен вот в момента – можете да си го довършите, но има още 

едно гласуване. (Реплики.) Не е отрицателен? – Извинявайте. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване постъпилото ново 

предложение  по  същество  от  господин  Ивков,  а  именно  като 

отменим решението, да се произнесем по същество, като установим 

съответното нарушение – ние, Централната избирателна комисия, с 

този диспозитив. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня  

Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  5  (Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман).  

Колеги, това е Решение № 4593-НС. 

Предполагам  за  отрицателен  вот,  господин  Баханов?  – 

Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах против, тъй 

като считам, че компетентен да се произнесе по това решение, както 

и го е направила, е районната избирателна комисия в Пловдив и не е 

в компетентността на ЦИК да взима решение относно  предизборен 

агитационен  материал,  който  се  намира  на  територията  на  една 

районна избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И господин Сюлейман за отрицателен вот. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, поздравявам ви за 

пореден  път  с  това  решение,  тъй  като  от  вчера  до  днес  какво се 

промени, не знам. Абсолютно същото решение вчера го гласувахме 

на колегата Бойчо Арнаудов. И това решение събра необходимото 
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мнозинство. А днес какво се промени? Че наближи изборният ден? 

И колега Ивков, вчера гласувахте „за“. 

Сега  продължавам  със  следващия  проект  на  решение,  ако 

няма други отрицателни вотове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Прощавайте, 

господин Сюлейман. 

Аз  ще  си  позволя  лично  обяснение.  Аз  гласувам 

последователно  и  може  да  се  провери.  Това  е  моето  лично 

обяснение. 

Продължете, господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Следващият проект на решение е в 

моята папка за днешното заседание с № 4579. Аз този път няма да го 

чета, уважаеми колеги. Съвсем в резюме ще го представя. Той е по 

абсолютно същия сигнал на господин Владимир Михайлов Дончев 

срещу решение № 83-НС от 20.03.2017 г.  на Районна избирателна 

комисия (РИК) 16 – Пловдив. 

Този път се касае за извършено нарушение на чл. 183, ал. 2, 

изр. първо, пр. 2 и пр. 3 от Изборния кодекс във връзка с рекламни 

пана,  които  са  от  КП  „БСП  за  България“,  които  се  намират  на 

главната  улица,  срещу  кафе  „Олимп“.  Отново  има  констатация, 

която  е  представена  в  проекта  на  решение  и  в  проекта  на 

докладчика,  което е  отхвърлено  по смисъла  на  чл.  70,  ал.  4,  изр. 

второ от Изборния кодекс. 

Установено е, че тези пана са разположени, както следва: 4 

бр. се намират в северната част и 4 бр. - в южната част на улицата, в 

цветове в бяло, червено, зелено и черно, разположени и залепени от 

лицевата част на предизборния павилион на коалицията, с височина 

150 см и дължина 96 см. Надписът „Купуването и продаването на 

гласове е престъпление“ се намира в долната част на паната и е с 

размери 76 см дължина и 2 см височина. Същият не се намира в 

обособено поле. 
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Моето предложение е да установим, че има такова нарушение 

на чл. 183, ал. 2, изр. първо, пр. 2 и пр. 3 от Изборния кодекс и да 

отменим  решение  №  83-НС  от  20  март  2017  г.  на  Районната 

избирателна комисия 16 – Пловдив, и да върнем преписката за ново 

произнасяне съобразно мотивите на проекта на  решение, което съм 

предложил.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков, за предложението си. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Правя  същото  предложение.  Пак  се 

доверявам на изводите на докладчика и правя същото предложение 

като на предходната преписка – да не го повтарям. Ние да установим 

нарушение, в случай че е налице такова и няма спор по същество. 

Не обичам под път и над път да се взимат лични обяснения, 

но що се касае за упрека в отрицателния вот, сега ще използвам. Не е 

вярно, че аз съм си променил от вчера до днес позицията. Позицията 

ми  е  последователна  и  може  да  се  провери  в  протокола.  Вчера 

направих абсолютно същото предложение по преписката на колегата 

Арнаудов, само че след това – след като моето предложение не беше 

възприето от Централната избирателна комисия, аз се съобразих и 

подкрепих при повторно гласуване, за да няма второ отхвърлително 

решение, което намирам за леко срамно за комисиите – районна и 

централна – да се произнесат  два пъти с  отхвърлително решение. 

Това беше причината вчера при повторното гласуване да променя 

вота си. Все пак, макар и да не съм съвсем съгласен, да го променя. 

Затова правя отново това предложение. Позицията ми мисля, 

че няма да доказвам, че е принципна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, има ли други изказвания? – Заповядайте, 

господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз обаче се запознах с плаката и 

не  считам,  че  по-малко от  10 % е  „Купуването и  продаването  на 

гласове е престъпление“.   Може да го видите и на сайта 359.нюз, 

където явно се вижда.  И ако се нанесе текстът,  който е на самия 
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плакат, е 10 %. Не знам те как са установили, че не е 10 % самото 

поле и надписът върху този плакат. 

Затова считам, че в случая няма нарушение на чл. 183, ал. 2, 

изр. първо, пр. 2 и пр. 3 от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Аз имам едно предложение: да се ползваме от челния опит на 

колегата  Арнаудов от вчера,  и да направим разграфяването,  за  да 

видим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, в залата постъпи предложение за отлагане на разглеждането 

до момента, в който разграфим и премерим. 

Колеги,  подлагам на  гласуване предложението за  отлагане. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,  

Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-

Сидерова,  Цветозар Томов),  против – 7 (Бойчо Арнаудов,  Георги  

Баханов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Севинч  

Солакова, Таня Цанева).  

Предложението не се приема. 

Колеги,  има  ли  други  изказвания?  –  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Изискването на закона е да има поле, 

което да заема 10 % от площта. Полето, което е в долния край на 

плаката и е бяло, и върху което няма текст, е обособено поле. Върху 

него  е  надписът  „Купуването  и  продаването  на  гласове  е 

престъпление“. То се нанася седем пъти на плаката, а не десет даже. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Други изказвания? – Не виждам. (Реплики.) 
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Уважаеми колеги, има основно предложение на докладчика, 

има  предложение  по  същество  на  господин  Ивков  и  има 

предложение по същество на господин Андреев. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  основното 

предложение на докладчика. Гласуваме предложението на господин 

Сюлейман. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка 

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

Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  против  –  7 

(Александър Андреев,  Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева-Робинсън,  

Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня  

Цанева).  

Предложението не се приема. 

Заповядайте за отрицателен вот предполагам. 

РОСИЦА МАТЕВА: Да, благодаря. 

Колеги, гласувах против проекта,  тъй като считам, че няма 

нарушение на изборните правила. Както колегата Андреев отбеляза, 

надписът  върху  агитационния  материал  е  повече  от  10  %  от 

необходимото заемане от лицевата площ на агитационния материал. 

И ще припомня, че текстът на чл. 183, ал. 2 казва, че информацията, 

че  „Купуването и продаването  на гласове  е  престъпление“  – тази 

информация заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на 

агитационния материал, и е разположена в обособено поле. Видно от 

материала, точно и стриктно е спазен законът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  позволете  ми  и  на  мен  отрицателен  вот.  Беше 

предложено отлагане с цел уточнение именно на този въпрос. То не 

беше прието от залата. Аз не можах да бъда убедена, че е налице 

нарушение. 

Колеги? – Не виждам други отрицателни вотове. 
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Колеги,  подлагам на гласуване предложението на господин 

Ивков, а именно  като отменим… (Реплики.) 

Колеги, второ по време постъпи предложението на господин 

Ивков,  а  именно  да  отменим  решението  и  ние  да  установим 

нарушението. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов),  против – 9 (Александър Андреев, Георги Баханов, Емануил  

Христов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова).  

Предложението не се приема. 

Заповядайте за отрицателен вот, господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  тъй  като  съм 

последователен,  както  гласувах  за  предишното  предложение  на 

колегата Ивков, така отново гласувам против, тъй като считам, че не 

е  от  компетенцията  на  Централната  избирателна  комисия  да 

разглежда този въпрос, тъй като рекламният материал или част от 

предизборната  кампания  на  определена  политическа  сила  е 

разположен на територията на една районна избирателна комисия и 

тя е компетентна да се произнесе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, аз гласувах против, тъй като не успях да бъда убедена по 

категоричен начин, че е налице нарушение. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Освен  същите  съображения,  които 

изложих  по  предишното  предложение,  в  момента  визуално 

прегледах: повече от 15 % според мене заема рекламното поле, така 

че са спазени не, ами са надхвърлени изискванията на закона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Уважаеми  колеги,  има  ново  предложение  по  същество,  а 

именно да оставим тази жалба без уважение. Това е предложението 

на господин Андреев. Подлагам го на гласуване. 

Режим на гласуване. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 7 (Александър Андреев,  

Камелия Нейкова, Катя Иванова, Росица Матева, Румяна Стоева-

Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  10  (Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева, 

Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман).   

Колеги, това е Решение № 4594-НС и то е отхвърлително. 

Колеги, отрицателен вот: Не бях убедена, колеги, нито дали е 

налице нарушение, нито дали няма нарушение, защото не се отложи. 

Заповядайте, господин Ивков, за процедура. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  При положение,  че  нито един от  трите 

проекта  не  постигна  мнозинство,  аз  считам,  че  по  своето  правно 

същество  проектът  на  докладчика  е  правилен.  Не  го  подкрепих, 

защото  имах  само  в  нюансите,  че  в  такива  случаи  ние  трябва  и 

можем  да  установим  нарушение,  когато  е  безспорно.  Явно  не  е 

безспорно. При това положение за един глас не можа да постигне 

мнозинство проектът на докладчика. Аз ще променя вота си и затова 

моля да се прегласува проектът, който представи докладчикът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И във връзка с това още една процедура. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН:  Процедурата  е,  че  искам да  изразя 

своето учудване днес, уважаеми колеги. Едни и същи нарушения по 

един и същи сигнал, две абсолютно различни решения. Състав на 

ЦИК в един и същи състав. И трябва да се гордее всеки един от вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Сюлейман. 

Уважаеми  колеги,  това  е  процедура  по  прегласуване  на 

основното предложение на докладчика. 
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Колеги, режим на гласуване…. (Реплики.) Колеги, аз моля да 

се слушаме, а да не говорим извън микрофона, за да не се налага да 

повтарям по няколко пъти какво гласуваме. 

В този случай подлагам на прегласуване предложението на 

докладчика, проекта на решение на докладчика. Колеги, режим на 

гласуване. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман,  Цветозар  Томов),  против  –  7  (Александър  Андреев,  

Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева).  

Уважаеми  колеги,  резултатът  е  същият.  Моят  отрицателен 

вот е същият. Начинът по който дебатираме, ме води на мисълта и 

сега давам почивка до 13,30 ч. 

(След обедната почивка.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание с докладите по жалби и сигнали. 

Докладчик  присъстващ  в  залата  в  момента,  е  госпожа 

Иванова. – Заповядайте. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  папка  с  моите 

инициали от днешна дата, съм качила един проект на решение под 

№ 4579, който касае постъпила жалба от Александра Константинова 

Берданкова  –  пълномощник  на  Корнелия  Петрова  Нинова  в 

качеството  й  на  председател  и  представляващ  коалиция  „БСП  за 

България“ срещу решение № 178-НС от 21 март 2017 г. на РИК 17 – 

Пловдивски. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам 

госпожа Мусорлиева да води. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-11-41 

от  22 март 2017 г.  от  Александра  Берданкова  –  пълномощник на 

Корнелия Нинова в качеството й на председател и представляващ 

коалиция „БСП за България“, срещу решение № 178-НС от 21 март 

2017 г. на РИК 17 – Пловдивски.

На  23  март  2017  г.  с  придружително  писмо  от  Районна 

избирателна комисия 17 са ни препратили цялата административната 

преписка. В нея са приложени: писмо с вх. № 310/20.03.2017 г. от 

кмета на община Калояново до РИК 17 – Пловдивски; оспорваното 

решение с данни за обявяването му на 21 март 2017 г. в 19,35 ч.; 

процесната жалба, пълномощно с изх. № 286 от 16 март 2017г., от 

Корнелия  Нинова  в  полза  на  Александра  Берданкова;  и  писмо 

разпечатка от електронната поща на РИК 17 – Пловдивски. 

Колеги, вие ще се запознаете с проекта, който ви предлагам. 

Само да припомня, че въпросното решение на РИК – Пловдивски, 

касае заличаването на предизборна секция за гласуване с подвижна 

избирателна  кутия.  Припомням,  че  с  решение  №  119-НС  от 

11.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски, е открита ПСИК в община 

Калояново, кметът на община Калояново обжалва това решение на 

РИК 17 – Пловдивски, и ЦИК се произнесе по жалбата с  Решение № 

4505-НС от 14 март 2017 г., като знаете, че  тогава не постигнахме 

съгласие и решението е постановено на основание чл. 53, ал. 4, изр. 

второ от Изборния кодекс. 

Въз  основа  на  постъпило  писмо  от  кмета  на  община 

Калояново до районната избирателна комисия, той ги уведомява, че 

няма  подадени  заявления  за  гласуване  с  подвижна  избирателна 

кутия, като във връзка с това РИК 17 – Пловдивски постановява и 

оспореното решение. 

Това е фактическата обстановка. 
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Проекта, който аз ви предлагам, е да оставим без уважение 

жалбата  на  Александра  Берданкова  срещу  решение  № 178-НС  от 

21.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдивски, като неоснователна. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

мнения и въпроси има ли? - Режим на гласуване на предложението 

за оставяне без уважение на жалбата.  

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Владимир  Пенев,  

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова),  

против – 1 (Таня Цанева).  

Номерът на решението е 4595-НС. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, пак в моята папка под № НС-22-

228 е.  Постъпило е  едно писмо по електронната  поща.  Аз ще ви 

помоля да се запознаете с него. Според мене от прочита, който аз 

правя,  се  касае  за  сигнал  за  извършени  нарушения  от  партия 

„ДОСТ“.  Изчитайки  обаче  текста  на  писмото,  установявам,  че 

подателят Люси Костадинова не се е подписала. Освен това няма и 

имената  й  изписани  на  български  език.  Единствено  в  посочената 

електронна поща можем да почерпим информация, че става дума за 

същото лице като подател на сигнала. 

Освен  това  от  текста  на  това  писмо,  пристигнало  по 

електронната поща, става ясно, че в това писмо се съдържа превод 

на публикации в различни медии в Турция, поради което аз не мога 

да бъда сигурна дори дали се касае за точен превод на тези  цитати. 

Поради  това  моето  предложение  като  докладчик  е  да  го 

оставим за сведение. Най-вече защото  нито има данни за подател, 

нито има подпис на лице, което го подава. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Мнения  и 

въпроси има ли? – Остава за сведение. 

Заповядайте. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

най-напред проект № 4580. При мене има разпределени две жалби от 

партия  „Воля“,  които  са  постъпили  вчера  и  днеска,  свързани  с 

решения на Районна избирателна комисия 24 и 25 – София, относно 

изключване на камерите в училищата. 

Първо ви докладвам жалба с вх. № НС-10-91 от 22 март 2017 

г.  Виждате проекта.  Жалбата е подадена от три лица от името на 

представляващия партията,  от името на лице,  което е кандидат за 

народен представител, и от името на лице, което е представляващо 

партията   в  25  МИР.  Всичките  са  подадени  чрез  адв.  Христо 

Нихризов.  

Към жалбата са приложени необходимите пълномощни. Бяха 

приложени  и  свалени  от  сайта  копия  от  протокола,  решенията. 

Описала  съм  ги  подробно.  С  днешна  дата  пристигна  и  заверено 

копие от протокола на РИК 25 – София. 

Жалбата е подадена в срок и от лица, които  имат право да 

подават жалба. 

В жалбата се твърди, че е налице нарушение на разпоредбата 

на чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, като комисията е излязла 

извън кръга на своите пълномощия, както и че има нарушения на 

разпоредбите на  чл. 227 и чл. 272 от Изборния кодекс,  както и на 

чл. 40 от Конституцията. 

Твърди се също така, че има нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 4 

на Административно-процесуалния кодекс, както и на разпоредбите 

на  чл.  70,  ал.  1,  3  и  9  от  Изборния  кодекс,  които  са  достатъчна 

гаранция за упражняване на правата на гражданите и за тайната на 

вота. 

Предложила съм ви проект. Считам, че жалбата е допустима 

и  по  същество  основателна.  Позовавам  се  на  обстоятелството,  че 

оплакванията за нарушение на текстовете на чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 

227, чл. 272, текста от Конституцията, както и чл. 70, ал. 1, 3 и 9 за 

мене са налице и са основателни тези оплаквания. Не приемам за 

основателно само оплакването за нарушение на Административно-
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процесуалния кодекс,  доколкото  производствата по обжалване на 

решенията  на  избирателните  комисии,  са  производства  по 

специалния закон – Изборния кодекс. 

Поради  това  ви  предлагам  да  отменим  решението  на 

районната  избирателна  комисия.  Отделно  от  това  аз  считам  и 

приемам,  че  не  е  нарушена  тайната  на  вота  на   избирателя, 

доколкото в помещенията има осигурени изборни кабини, които са с 

височина два метра и няма как да бъде разкрит вотът на избирателя. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

заповядайте за дебати и мнения. 

Госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз считам, че жалбата е недопустима 

и следва да се остави без разглеждане,  тъй като това решение на 

РИК  е  насочено  към  секционните  избирателни  комисии.  То  е  от 

чисто организационен и технически характер и с това решение не се 

засягат правата и интересите на политическа партия „Воля“ и не й се 

застрашават интересите.  Същата има представители и застъпници, 

които могат да наблюдават изборния ден от началото на откриването 

му до обявяването на резултатите. 

В този смисъл има и решение на Върховния административен 

съд, когато беше обжалвано нашето решение по отношение пак на 

изключване  на  камерите.  Тогава  съдът  постанови,  че  жалбата  е 

недопустима, тъй като решението е насочено към организацията на 

работата на секционните избирателни комисии. 

Моля да подложите на гласуване това предложение. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Аз  смятам,  че  са  от  значение  тези 

решения за еднаквото прилагане на  закона навсякъде  и от гледна 

точка и на това, че не следва районните комисии да преразглеждат 

указания на Централната избирателна комисия или нейни решения, 
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каквито  указания  пък  има  и  ще  ви  ги  докладвам после,  те  не  са 

жалби, а сигнали. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Както изразих мнение при предходно 

обсъждане на този въпрос, ако се отмени такова решение, няма да 

има налице еднаквото прилагане на закона. Имайки предвид факта, 

че в някои от секциите има камери, които могат да останат включени 

или респективно да бъдат изключени, а в други няма въобще камери, 

по  отношение  на  които  да  се  прилага  било  включване,  било 

изключване.  Така  че  пак  няма  да  се  прилага  равномерно законът 

навсякъде. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  И  се 

възползвам да взема моя реплика. Страшно голям беше дебатът в 

предното разглеждане. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  под  формата  на  реплика  на 

госпожа Сидерова считам, че Централната избирателна комисия не е 

давала указания в тази  посока.  Поне аз  не  съм запозната  с  оглед 

присъствието си на заседанията редовно. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  И  само  да  допълня,  госпожо 

председателстващ.  Единствено  еднакво  прилагане  ще  има,  ако 

където има камери, бъдат изключени, тъй като на другите места не 

може да се реагира алтернативно да бъдат включени и изключени. 

Единствено  ще  се  постигне  еднаквото  прилагане,  ако  бъдат 

изключени навсякъде. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Сега по ред 

господин Ивков, госпожа Матева, госпожа Солакова. Така вдигнахте 

един след друг ръка. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз подкрепям госпожа Солакова в това, 

което каза. Бих искал да видя решението точно как е, защото  пише 
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в изборните помещения, където се осъществява гласуване. Явно се 

няма  предвид  зад  параван,  където  се  гласува.  И  считам,  че 

Централната  избирателна  комисия  трябва  и  не  е  късно  да  вземе 

отношение.  Досега  доколкото разглеждаме жалбата,  аз  подкрепям 

колегата Бойкинова затова, че жалбата трябва да бъде оставена без 

разглеждане.  Но  в  същото  време  считам,  че  Централната 

избирателна комисия трябва да се самосезира и да даде най-сетне 

ясни послания до всички районни избирателни комисии и секционни 

избирателни комисии в това отношение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Матева. След това госпожа Солакова. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз, приемайки донякъде аргументите, че 

може  би  един  от  субектите  в  политическия  процес  не  е  активно 

легитимиран  да  оспорва  конкретно  решение  относно 

организационно-техническата работа в конкретен район, смятам, че 

Централната  избирателна  комисия  в  множество  свои  решения  е 

ползвала постъпила жалба или сигнал срещу дадено решение, за да 

се  самосезира  и  да  го  разгледа.  Така  че  в  крайна  сметка  може в 

мотивната част да бъде споменато, че е постъпила жалба и по повод 

на  нея  се  проверява  законосъобразността  на  това  решение  на 

съответната районна избирателна комисия, но като краен резултат 

подкрепям предложението на докладчика,  защото смятам,  че  след 

като  Централната  избирателна  комисия  не  е  приела  решение  да 

бъдат  изключени  камерите,  не  може  една  районна  избирателна 

комисия да взема решение само за района, за който отговаря. 

И другото, което искам да кажа е, че ние не знаем навсякъде, 

във всички секционни избирателни комисии, в помещенията в които 

ще бъдат разположени, дали има камери или няма. И този дебат го 

водихме предходен път,  когато обсъждахме проект за  решение да 

бъдат изключени камерите. Нито в страната, нито в чужбина имаме 

такава информация. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, без да разглеждам 

в съдържателен план това решение дали има чисто организационен 

характер или е по прилагането на закона, с оглед на това, че третира 

виждането  на  районната  избирателна  комисия  по  прилагането  на 

едни  много  важни  текстове  от  този  Изборен  кодекс.  Това  са 

текстове,  свързани  с  контролиран  вот,  текстове,  които 

регламентират  недействителност  на  гласа.  Ето  например,  при 

заснемането.  Това е  текст,  свързан  с  нарушаването на  тайната  на 

вота,  което  е  залегнало  в  Конституцията  като  основен  принцип. 

Изобщо важни принципни въпроси. Затова не съм убедена, че това 

решение е изцяло от организационен характер. 

Но,  споделяйки  по  принцип  тезата,  че  срещу  решения  от 

организационен  характер  не  могат  да  бъдат  подавани жалби и  те 

следва  да  бъдат  оставени  без  разглеждане,  считам,  че  основно 

задължение  на  Централната  избирателна  комисия  е  да  издава 

решения  с  правила  или  методически  указания  по  прилагането  на 

Изборния  кодекс  –  еднакви  на  територията  на  цялата  страна, 

включително  те  се  ползват  и  с  екстериториалност  дотолкова 

доколкото имаме секции дори извън ДКП-тата извън страната. Така 

че решението е важно. 

Аз лично считам, че отговорност на Централната избирателна 

комисия е да не се отказва предварително от всяка възможност да 

преглежда  законосъобразността  на  актовете  на  районните 

избирателни комисии. 

Искам да ви подсетя, че само преди няколко дена, отчитайки 

противоречие,  което  ние  намерихме  на  оперативен  план  –  чисто 

организационен характер има – на районна избирателна комисия, с 

оперативния  план  на  Централната  избирателна  комисия,  ние 

изпратихме писмо с указание да се приведат в съответствие и да ни 

уведомят  за  това.  Затова  в  момента се  опитваме  да  прегледаме  и 

оперативните  планове  на  районните  избирателни  комисии.  Точно 

защото отговорност на Централната избирателна комисия е еднакво 
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прилагане на закона в страната,  от всички РИК. И методическите 

указания, да. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Друг желае 

ли думата? 

По  същество  няма  предложение  за  отлагане  на  проекта. 

Режим на гласуване първо на предложението на госпожа Бойкинова 

за   оставяне  на  жалбата  без  разглеждане.  Фактически  това  касае 

допустимостта и затова трябва да бъде гласувано първо. 

Режим на гласуване. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  

Цачев),  против –  7  (Ерхан Чаушев,  Ивилина Алексиева-Робинсън,  

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

Солакова, Таня Цанева).  

Предложението не се приема. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Отрицателен  вот  дотолкова 

доколкото формирах окончателното си становище в зависимост от 

целта, която искам да преследва Централната избирателна комисия. 

Оставяйки без разглеждане се опасявам, че ЦИК ще се откаже и от 

намерението  си  да  даде  ясни  и  еднакви  правила.  Винаги  съм  се 

ръководила от това да има еднакви правила към всички, независимо 

дали споделям становището и по какъв начин съм гласувала за едно 

определено  решение.  Важно е  да  има ясни  правила,  защото  само 

тогава можем да разчитаме на законосъобразност на целия процес. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване на основния проект на госпожа Сидерова. 

Режим на гласуване на основното предложение на колегата 

Сидерова. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 9 (Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мартин  

Райков,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
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Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  8  (Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румен Цачев).  

Предложението не се приема. 

Възползвам се от правото си на отрицателен вот да кажа, че 

бях предложила в подобно решение преди доста време да изпратим, 

да се консултираме с МВР, с всички служби, които биха могли да ни 

дадат по-ясна представа за това. Сега считам, че изобщо няма време 

да се прави каквото и да било. И считам нашето решение, което е по 

предния случай,  за  достатъчно  ясно  и  обосновано.  (Коментари  и 

уточнения извън микрофона.)

Заповядайте за отрицателен вот, господин Баханов. След това 

госпожа Бойкинова. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах против, тъй 

като считам жалбата за неоснователна и във връзка с това решението 

на  районната  избирателна  комисия  за  абсолютно  правилно  и 

законосъобразно,  имайки  предвид  факта,  че  явно  колегите  са 

запознати,  че  не  навсякъде  на  тяхна  територия  в  секционните 

избирателни комисии има камери, и ако биха оставили на едни места 

тези камери да работят, а на други – н, ще има неравно, неправилно 

третиране на българския избирател. Тоест, в едни секции същият ще 

бъде заснеман  и това води до възможност за контролиран вот, а на 

други,  където няма – няма да бъде  заснемано кои гласуват и как 

гласуват. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Гласувах  против,  защото 

политическа партия „Воля“ – във вчерашно заседание, всъщност на 

15-ти колегата Сидерова ви докладва, че политическа партия „Воля“ 

искаше Централната избирателна комисия да измени методическите 

си указания, като се даде възможност на нейните представители и 

застъпници да снимат броенето на бюлетините с фотоапарати, със 

заснемащи устройства. Като се позоваха именно на това, че  ние не 
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сме  забранили,  за  разлика  от  други  избори,  камерите  които  се 

намират  в  някои  секционни  избирателни  комисии да  заснемат.  И 

казват: след като Централната избирателна комисия  не забрани и не 

даде такива указания, защо и ние да не може да снимаме?...

Затова съм против, тъй като считам, че в компетентността на 

районната избирателна комисия е да вземе такова решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаеми  колеги,  несъмнено  правата  на 

българските избиратели са много важни. Централната избирателна 

комисия  така  и  не  можа  да  приеме  решение  с  необходимото 

мнозинство по отношение на изключване на камерите там където ги 

има, разбира се, по време на гласуването. Тоест, режимът е свободен 

в момента. В едни помещения има камери, в други – няма камери, в 

едни помещения ще бъдат  изключени,  където  ги  има  може би,  в 

други ще бъдат включени може би пак там, където ги има. 

След  като  Централната  избирателна  комисия  не  прие 

решение по този принципен въпрос,  ние според мене не можем в 

случая да се намесваме в работата в конкретния случай на районната 

избирателна  комисия,  а  е  следвало  да  уредим  въпроса  изцяло 

навсякъде, и тогава няма да имаме този проблем в момента, който се 

опитваме да решим, само че едностранно, за конкретен случай, а не 

по принцип. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема 

госпожо Сидерова, номерът на отхвърлителното решение е 4596-НС. 

(Шум и реплики.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 

госпожа Мусорлиева, че води докато бях на последния брифинг. 

Колеги,  поемам  ръководството  на  заседанието.  Заповядате, 

госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Предлагам ви  следващия  проект  за 

решение с № 4591. Абсолютно идентична жалба на партия „Воля“ 

49



със  същите  мотиви  относно  решение  № 117-НС  на  Районната 

избирателна  комисия  (РИК)  24  –  София.  Решението  е  от  днешна 

дата. Жалбата е от името на партията, както и от името на кандидат 

за народен представител и представляващия партията за 24-ти МИР. 

Всичките те чрез адв. Нихризов. 

Приложени  са  всички  необходими  материали,  като 

решението и  протоколът на комисията са постъпили допълнително, 

изпратени от самата районна избирателна комисия,  само че не са 

заверени, тъй като са изпратени по електронната поща. 

Абсолютно идентично е и предложението в моята папка за 

днешното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, желаете ли да повторим този дебат? – Заповядайте, господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  не  желая  да  повтаряме  дебата,  но 

въпросът наистина е принципен и много важен. Ние го подценихме, 

когато го разглеждахме първия път, а сега ни идва под формата на 

жалби срещу решения на различни районни избирателни комисии. 

Абсолютно на 100 % съм съгласен с колегата Солакова,  че 

наше призвание  е  да  направим така,  щото  законът  да  се  прилага 

навсякъде еднакво в България. Да уеднаквим нещо, което важи за 

всички райони. Такъв опит беше принципното решение, което беше 

тук.  То  не  можа  да  постигне  необходимото  мнозинство,  и  за 

съжаление ние в момента няма какво друго да направим, освен да се 

произнасяме по всеки конкретен случай. 

Затова  аз  преди  да  вземем  тези  отхвърлителни  решения, 

което ще задълбочи миникризата на ЦИК по този въпрос, в която се 

намира, може би по-нататък да преразгледаме и двата проекта, след 

като обсъдим и евентуално вкараме на ново гласуване принципния 

проект, за който не е късно. Принципния проект на колегата Цачев, 

който  тогава  постигна  мнозинство,  но  не  квалифицираното 

изискуемо  от  закона.  Вече  сме  поставени  пред  нова  ситуация. 

Предлагам отлагане на това за по-късен час след почивка. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Подкрепям  това  предложение  на 

колегата Ивков. Ако трябва, дори да имаме работно обсъждане. Не 

ми се иска да се приеме, че има отказ на Централната избирателна 

комисия на изпълнение на основни функции. Все едно държавата да 

не приеме бюджета за годината. Все едно това да се случи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Правите ли 

предложение за  внасяне? – Така. 

Режим на гласуване на предложението проектът на господин 

Цачев след работно обсъждане, т.е. в дневния ден да... (Реплики.) 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Чакайте сега да се разберем. Има две 

идентични решения с идентични жалби, с идентични оплаквания за 

нарушение на закона. Едното ще сме го приели, пък другото ще го 

разглеждаме после? (Реплики.) Просто…

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Секунда, 

има  процедурно предложение.  Нямам възможност  да  дам думата. 

Има процедурно предложение за отлагане. 

Режим  на  гласуване  на  процедурното  предложение  за 

отлагане на проекта. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  

против – 7 (Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Йорданка Ганчева,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова).  

Няма решение, уважаеми колеги. 

Първо поиска думата за отрицателен вот господин Баханов. 

Други  отрицателни  вотове,  ако  кажете,  и  след  това  веднага  е 

господин Сюлейман. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах против тъй 

като считам,  че отлагането на този въпрос и то днеска – два дни 

преди изборния ден, е абсолютно неоснователно. Така че считам, че 
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след  като  се  поднови  този  дебат,  който  трябваше  и  го  правихме 

преди  две  или  три  седмици,  когато  колегата  Цачев  внесе 

предложението за изключване на камерите, още тогава трябваше да 

го решим. И не приемам забележките, че Централната избирателна 

комисия създава възможности за различно тълкуване на Изборния 

кодекс или на други разпоредби от страна на районните избирателни 

комисии. 

Самата Централна избирателна комисия с това си решение от 

преди  две  или  три  седмици,  точно  даде  тази  възможност  за 

превратно или различно тълкуване от страна на РИК-те и взимане на 

разнопосочни  решения  с  това,  че  не  взехме  решение,  с  което  да 

изключим камерите там където ги има,  по който начин ще бъдат 

еднакво третирани всички гласоподаватели, които отиват до урните 

– било  в страната, било в чужбина. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:   Господин 

Сюлейман, заповядайте. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 

Аз използвам правото си на отрицателен вот, тъй като не ми 

беше дадена възможност преди малко във връзка с изказването на 

колегата Сидерова. Ние вече сме принципни в това отношение по 

едни и същи случаи да приемаме различни решения. Това конкретни 

примери Решение № 4594-НС на ЦИК и Решение № 4593-НС на 

ЦИК, приети в днешното заседание преди обяд. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други 

отрицателни  вотове  има  ли?  Други  предложения  във  връзка  с 

внасяне  на  проекти  има  ли?  –  Няма.  Продължаваме  нататък  по 

дневния ред. (Реплики.) 

Добре.  Госпожо  Сидерова,  може  ли  още  веднъж  да  си 

направите предложението, за да го подложа на гласуване? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Проектът за решение е с № 4591 в 

папка за днешното заседание. Атакувано е решение № 117-НС от 22 

март  2017  г.  на  РИК  24.  Предложението  ми  е  да  се  отмени 

решението по мотивите, които преди малко казах, за да не повтаряме 
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едно и също – безсмислено е. Уточнявам: решението е с дата 22 март 

2017 г. Двата проекта са едно под друго, никаква разлика няма. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: За протокола без да повтарям дискусията, 

правя обратното предложение в такъв случай:  да бъде оставено в 

сила като правилно, доколкото за да има еднаквост в цялата страна, 

единственото,  което  трябваше  да  се  случи,  независимо  че  не  се 

постигна  за  принципно  решение  квалифицирано  мнозинство  от 

ЦИК,  това  е  да  се  изключат  там,  където  ги  има  записващите 

устройства, тъй като не бихме могли да оборудваме другите места с 

такива устройства,  за  да  има равнопоставеност  на  всички секции. 

Така че правя обратното предложение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  на  колегата  Ивков,  че 

възприе моята теза. Благодаря. (Реплики.) 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Подлагам 

на гласуване основното предложение на госпожа Сидерова. 

Режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 6 (Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Метин  Сюлейман,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – 10 (Бойчо Арнаудов,  

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин  

Райков, Румен Цачев).   

Предложението не се приема. 

Подлагам на гласуване обратното предложение на господин 

Ивков… (Реплики.)  Режим на гласуване… 

Отменям  режима  на  гласуване,  за  да  се  изясни  точно. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Точно  така.  Режим  на  гласуване  на  предложението  на 

господин Ивков,  което е  обратно по смисъла на предложеното от 

госпожа Сидерова. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Остава  в  сила,  да.  Това  е 

предложението. 

ОБАЖДАТ СЕ: То и сега остава в сила. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  затова 

щях да й дам  номер за отхвърлително решение. 

Да гласуваме, колеги, обратното предложение на Ивков. След 

това  ще  дам  номер  на  отхвърлителното  решение  на  госпожа 

Сидерова,  ако  разбира  се,  не  събере  гласове  предложението  на 

господин Ивков. 

Още  веднъж  за  протокола  да  кажа,  че  предложението  на 

Ивков е за оставяне в сила на решението на РИК. 

Режим на гласуване. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин  

Райков, Румен Цачев,),  против – 6 (Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова).  

Номерът  на  отхвърлителното  решение  на  основния проект, 

госпожо Сидерова, е № 4597-НС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 

госпожа Мусорлиева. 

Колеги, продължаваме. От докладчиците по жалби и сигнали 

господин Райков е тук. Заповядайте, господин Райков. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  в  моята  папка  за  днешното 

заседание  е  проектът  на  решение  с  №  4582,  а  самата  жалба  е  в 

папката от вчера. 
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Колеги,  вчера ви запознах с жалбата от Георги Ивов Кирилов 

– упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу 

решение № 108-НС от 21.03.2017 г. на РИК 20 – Силистра. 

Това  е  проектът,  колеги.  Направих  проверка,  опитах  се  да 

намеря някаква публикация във фейсбук за Алфатар. 

В жалбата се твърди, че оспореното решение е взето, без да се 

извърши дори и формална проверка, която би установила описаното 

нарушение, а именно от приложения към жалбата снимков материал 

е видно, че е фейсбук страница, която се твърди, че е официалната 

страница на община Алфатар. От 4 бр. снимки се вижда агитация в 

полза на кандидата за народен представител Алтимир Адамов, но на 

снимковия  материал  не  се  вижда  нито  логото,  нито  търговската 

марка на социалната мрежа, а може да се прави заключение за това, 

че е фейсбук страница, само от структурирания вид на снимковия 

материал.  От снимковия материал също така и при запознаване с 

официалната  интернет  страница  на  община  Алфатар,  няма 

препращане към социална мрежа, т.е. фейсбук. 

И вече  съм изложил мотивите,  като моето  становище е  да 

оставим жалбата без уважение. (Реплики.) 

Към жалбата има приложени четири снимки. Две са на сайта 

на  общината,  една  снимка  е  от  телефон,  и  една  е  като  пост,  но 

никъде не пише фейсбук и го няма нито логото, нито търговската 

марка  на  социалната  мрежа.  При  проверка  във  фейсбук  на 

страницата на община Алфатар не се вижда този пост. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте  за 

уточняващи въпроси. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колега  Райков,  вие  сте  направили 

проверка  на  официалната  страница  в  интернет?  Така  ли  да 

разбирам? 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Твърдението  официална  страница  не 

води  до  това,  че  тя  е  официална  страница.  Тоест,  пише  община 

Алфатар,  но  всеки  един  потребител  на  една  социална  мрежа,  би 
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могъл да си направи страница. Аз мога да си направя на Столична 

община. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам да видя как ще стане. 

РОСИЦА МАТЕВА: А кой администрира тази страница? 

МАРТИН РАЙКОВ: За фейсбук се разбрахме, че не носим 

отговорност какво се случва. (Реплики.) 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ама никой не ти говори за фейсбук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, това беше уточняващ въпрос. Сега вече има изказвания. 

Заповядайте,  госпожо  Сидерова.  След  това  господин 

Христов, след това госпожа Матева. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз лично считам, че както районната 

избирателна  комисия,  така  и  за  съжаление  колегата  Райков  не  е 

направил  пълно  изследване.  Доводите:  може  да  си  пише  всеки 

Столична община и всеки община Алфатар, не означават нищо и не 

е правен аргумент. 

Очевидно  става  дума  за  фейсбук  страницата  на  община 

Алфатар,  която  обаче  е  обществен  ресурс   и  жалбата  е  за 

обществения  ресурс  –  за  използването,  а  жалбата  не  е,  че  има 

някакво  друго  нарушение  за  самите  материали,  които  са 

публикувани там. Затова става дума и комисията не е изследвала. Не 

този,  който пуска жалбата,  трябва да докаже, че община Алфатар 

има фейсбук страница, а комисията трябва да изследва тоя въпрос по 

установения в закона ред с официалните запитвания. Още повече, че 

има снимана такава страница и представена като доказателство. 

Считам, че жалбата, която е подадена пред нас, че районната 

комисия не си е изпълнила задълженията и не е изследвала въпроса, 

е основателна, доказана и следва да бъде уважена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Има  две  реплики  към  вашето  изказване.  Първи  беше 

господин Райков, втора – госпожа Бойкинова. 

Господин Райков, заповядайте. 
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МАРТИН  РАЙКОВ:  Колега  Сидерова,  ще  ви  помоля  да 

отворите  във  вчерашна  дата  папката,  където  е  прикачена  цялата 

преписка  по  жалбата.  И  четирите  снимки  –  неслучайно  съм 

отбелязал, че се вижда, че има снимка с преференция. Но никъде, 

абсолютно  никъде  от  снимковия  материал  не  се  вижда  да  пише 

фейсбук или каквато и да е мрежа. Едната снимка е от телефон, а 

другата снимка е неясна. Ако искате и ако не можете да ги намерите, 

мога  да  ви ги  дам веднага  да  ги  погледнете.  Но никъде не  пише 

фейсбук от снимковия материал, приложен по жалбата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Втора реплика – госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Тъй като аз имам фейсбук, вчера с 

търсачката намерих община Алфатар. Да, има фейсбук и има хиляди 

приятели към тази социална мрежа. И всеки, който си публикува от 

неговия фейсбук,  излиза  на стената.  Това не означава,  че  община 

Алфатар е публикувала. 

Отделно от това се опитах да намеря това конкретното,  но не 

можах. При толкова много приятели, просто няма как да се открие. 

Затова и законодателят казва, че това е социална мрежа, защото там 

всеки публикува и излиза на общата страница. И никой затова не 

може да се сърди, и няма как да контролираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте за дуплика. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Дупликата  ми  е  обща  на  двете 

реплики.  Не става  дума,  че  се  води  агитация  във  фейсбук.  Става 

дума, че се използва обществен ресурс – страницата във фейсбук на 

община Алфатар. (Реплики.) Така е, колеги. То е същото като е-хе-хе 

в генералска униформа, е-хе-хе не са наши, а пък след това лепим 

отгоре „Купуването и продаването на гласове…“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Сидерова,  моля ви да не използвате други случаи за този случай. 

(Реплики.) 

Заповядайте, господин Христов. 
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ПРЕДС.  ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:   Колеги,  аз  щях  да  кажа 

точно това, което каза и госпожа Бойкинова. Тези хора, които имат 

страници във фейсбук, там има приятелски кръгове. Когато някой се 

включи в приятелския кръг вижда постовете на абсолютно всички, 

които са включени. Тук става въпрос за бившия депутат от ГЕРБ, 

който  е  от  Дуловския  район.  Алафатар  се  намира  от  Дулово  по-

малко от 20 км. Още повече тук става въпрос за материал, който е не 

на ГЕРБ, а е от фейсбук на този депутат. И той рекламира лично за 

себе си, а не за ГЕРБ. Страницата със съответния номер на листата 

№  8.  Плюс  това  той  е  последен  в  листата.  И  затова  човека  се 

рекламира. Ако смятате, че ГЕРБ ще рекламира последния, който е в 

листата специално, без да има отношение към останалите, аз смятам, 

че  е  несериозно  това  отношение.  Но  това  е  основното  нещо във 

фейсбук. Затова е и отхвърлено. 

Приятелите във фейсбук виждат всички страници на всички. 

Ако има приета тази страница, тъй като това е бившия депутат от 

последните избори и е бил приет в приятелския кръг, много е ясно, 

че неговата страница се вижда и хората мислят, че това е страницата 

на Алфатар. Да влезнат в неговата страница и ще видите, че там го 

има същото. Така че няма нищо общо. Още повече и самата жалба, 

прочетете второто изречение.

На 23-ти 2017 г. стана известно по подадени сигнали. Значи 

не  ги  е  видял  жалбоподателя.  Значи  някой  е  подал  сигнали. 

Направил е снимки. Дал ги е. Той не е уведомен как стоят нещата. 

Аз  лично  го  познава  жалбоподателя.  Той  е  много  интелигентен 

човек и в никакъв случай, ако знаеше как стоят нещата нямаше да 

поеме такъв риск да реагира по този начин, но са го подвели, че това 

е на страницата на общината. То се вижда от страницата, но не е на 

страницата  на  общината.  Ако  има  100  приятели  се  виждат 

страниците на всички 100 души. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви господин 

Христов. Реплики към изказването на господин Христов? Няма. 

Следващ заявил се за изказване е госпожа Матева. 
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  може  би  всички,  които  се 

изказахте  преди  мен,  във  всички  изказвания  има  зрънце  истина. 

Въпросът  е,  че  когато  общината  има  официална  страница  във 

фейсбук тя носи отговорност за това, което се вижда и се чете на 

нейната страница. Има администратор на тази страница, който има 

задължение да се грижи за това какво се пише и какво се излъчва на 

тази страница. И само ще припомня, че ние също имаме страница 

във  фейсбук  и  имаме  грижата  и  няколко  колеги  от  тук 

присъстващите  непрекъснато  всеки  ден,  по  няколко  пъти  даваме 

указания какво да се пише, какво да се прави и как да се отговаря. 

Кои постове да бъдат премахнати, какво да бъде направено, за да не 

се виждат на страницата на ЦИК. Така че нека да не ми обясняват 

колегите, че община Алфатар не носи отговорност какво излиза на 

нейната фейсбук страница. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: 

Уважаеми колеги,  има  реплики към това  изказване.  Първи 

беше господин Арнаудов. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  аз  споделям  виждането  на 

колегата Матева.  Водихме спорове преди няколко дни. Аз изказах 

становището, че всяка организация, която има официална фейсбук 

страница трябва да носи отговорност за това какво се публикува на 

тази  страница.  Но  това  мое  разбиране  не  получи  подкрепата  на 

Централната избирателна комисия и в тази връзка мисля, че трябва 

да подкрепим колегата Райков. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Втора  реплика 

заповядайте господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Дори и общината да носи отговорност 

за  съдържанието  на  страницата  няма  как  да  носи  отговорност  за 

постовете, които се публикуват. Тъй като постовете се публикуват 

въпреки желанието или независимо от желанието или нежеланието 

на съответното лице, на което е страницата. А вече въпрос на негово 

решение е да премахне поста. Но публикуването на поста не е нещо, 

което е във властта на лицето, което има  фейсбук страница. 

59



ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това бяха две реплики. 

Заповядайте за дуплика. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля,  че  не съм казала  нищо по-

различно от това, което колегата Пенев каза. Всеки държавен орган, 

който  има  фейсбук  и  страница  на  органа  носи  отговорност  за 

съдържанието  на  тази страница.  И това,  че  някой пише нещо,  не 

означава,  че  няма  отговорност  администратора  на  тази  фейсбук 

страница да редуцира съдържанието според изискванията, на които 

следва да отговаря всеки държавен орган или общински. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Думата за изказване има 

госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  По  скоро  към  ръководителя  на 

група  жалби,  че  може  би  имам  предложение  с  оглед  начина  на 

обсъждане и на дебата по тази жалба е добре в рамките на група 

жалби да има един наръчник с инструкции как се ползва фейсбук, за 

да може да помогне на колегите, които нямат фейсбук и които не 

боравят  с  фейсбук,  но  все  пак  да  придобият  представа  за  тази 

социална мрежа. Аз съм съгласна с изказаните становища, че това е 

неконтролируема среда и по смисъла на Изборния кодекс. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли към това изказване реплики? Няма. 

Заповядайте за изказване господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Аз и в проекта продължавам да твърдя, 

че  в  приложения  снимков  материал  абсолютно  никъде  не  пише 

фейсбук. 

И  второто  към  което  приканвам  колегите  е  да  не  казват 

официална фейсбук страница, тъй като пише община Алфатар. Ако 

някъде ме насочат къде и кой поддържа официална страница, тъй 

като  съм направил  служебна  проверка  и  в  официалната  интернет 

страница на община Алфатар няма препращане към фейсбук. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Има ли други изказвания? Господин Ивков. 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Да  изясним  фактите.  Във  фейсбук 

страницата ли е или не е? Какво значи казал съм, не съм казал. От 

мотивите на решението колега Райков, оставяме с впечатление, че 

това  го  има на фейсбук страницата,  но не подлежи на наказание, 

поради тълкуването на разпоредбата на § 1, т.15. Тоест, ако другото 

е вярно, че ние не сме сигурни изобщо къде е било, значи не това са 

аргументите за решението. Не това е обосновката му. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Реплики. Заповядайте. 

МАРТИН РАЙКОВ: Съдейки по снимките считам, че това е 

структурирания вид на фейсбук, но не виждам никъде да има лого. И 

затова приемам, че това е фейсбук. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  госпожа 

Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Имам  процедура  да  прекратим 

дебата. Действително в последните два дни преди изборите всичко, 

което  касае  фейсбук  на  основание  на  посочените  параграфи 

наистина  да  спре  да  ни  занимава  по  един  час  в  зала.  Законът  е 

безпрекословен, че не се разглежда каквото и да било свързано със 

социални мрежи. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, това е процедура за прекратяване на разискванията. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  прекратяване  на 

разискванията.

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева, 

Мария  Мусорлиева,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева, 

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова), 

против  –  5  (Севинч  Солакова,  Ивайло  Ивков,  Метин  Сюлейман, 

Росица Матева, Таня Цанева) 

Благодаря колеги. Прекратихме разискванията. 

Колеги,  с  оглед  проведените  обсъждания  подлагам  на 

гласуване основното предложение на докладчика.
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Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  17 членове на ЦИК:  за – 11  (Мария Мусорлиева, 

Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева, 

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев),  против  –  6 

(Ивилина  Алексиева,  Ивайло  Ивков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румяна Сидерова,Таня Цанева).

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,  това е 

решение 4598-НС. 

Решението не постигна необходимото мнозинство. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, гласувах против в 

израз на последователната практика на ЦИК в последния ден. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не подкрепих проекта първо, защото 

съм  на  мнението,  че  жалбата  следваше  да  бъде  оставена  без 

разглеждане като недопустима, каквато е вече практиката не само на 

един състав  на IV отделение  на Върховния административен съд. 

Имаме и съвсем нова практика в това отношение. 

На второ място,  аз  считах,  че  трябваше да  оставим самата 

жалба без разглеждане, но да се самосезираме като сигнал.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, готови 

ли сте с проекти на решение за наблюдатели? Заповядайте господин 

Райков за предложение. Моля, за извинение господин Ивков, че не 

успя да си довърши отрицателния вот. 

МАРТИН РАЙКОВ: Да добавим нова точка в дневния ред – 

Регистрация на партия в частичните местни избори. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

предлагам това да бъде нова точка 1а. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева, 

Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева), против 

– няма

Уважаеми  колеги,  с  вашето  знание  и  мълчаливо  съгласие 

преминаваме към точка 1а. 

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, предлагам ви проект за решение 

в моя папка 4593, относно допускане на партия „Движения за права 

и свободи“ за участие в частични избори за кмет на кметство гара 

Орешец,  община  Димово,  област  Видин,  за  кмет  на  кметство 

Люляково, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство 

Гецово,  община  Разград,  за  кмет  на  кметство  Лозенец,  община 

Царево,  област  Бургас  и  за  кмет  на  кметство  Козаревец,  община 

Лясковец, област Велико Търново. 

Постъпило е заявление подписано от Мустафа Сали Карада – 

председател на партията. Заведено е под № 3. Приложени са всички 

изискуеми законови документи. Допуска партия „Движение за права 

и свободи“ за участие в частични избори. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви  господин 

Райков.

Уважаеми колеги коментари. Няма. 

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. 

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

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

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

Йорданка  Ганчева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев, 

Румяна Сидерова, Таня Цанева), против – няма. 

Колеги, това е решение № 4599-МИ. 

Уважаеми колеги, остават доклади по т. 1, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, 

т. 7, т. 8 и т. 9. 

Колеги, единствено т. 2 е изчерпана до 15.00 часа днес. 
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Колеги,  нека  да  направим  медийните  пакети  и  доклада  на 

госпожа Матева след което ще продължим. 

Заповядайте госпожо Цанева, след това госпожа Матева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви заявка с вх. № НС-24-

247 от Медия груп 24. Сайт е това. И Политическа партия „Воля“ на 

стойност 2400 лв. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заявки,  нали  така 

госпожо Цанева?

Колеги, подлагам на гласуване одобряването на тези заявки, 

като ще помоля господин Баханов. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 10  (Ивилина Алексиева, 

Александър Андреев,  Камелия Нейкова,  Георги Баханов,  Емануил 

Христов,  Ивайло Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Румен Цачев,  Румяна 

Сидерова, Таня Цанева ),  против – 2  (Мария Мусорлиева, Росица 

Матева). 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви договор с вх. № НС-

24-227, който ви докладвах на 21 март.  Договора е между партия 

„Воля“  и  БНР  –  Пловдив  на  стойност  1800  лв.  с  ДДС.  Тогава 

договорът  не  беше  подписан  в  оригинал  от  политическата  сила. 

Получихме  екземпляра  подписан,  затова  ви  го  предлагам  да  го 

одобрим. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  одобряването  на 

този договор. 

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

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева, 

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

против – 1 (Мария Мусорлиева). 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  договорите  са  в  папка  медийни 

пакети 23. Два договора са. С вх. № НС-24-244. Договорът е между 

инициативен  комитет  за  независим  кандидат  Красимир  Иванчев 

Жейнов  и  медията  ЛСД  ЕООД.  Това  е  сайта  Свищов  тудей. 
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Договора включва банери в един размер, банер във втори, банер в 

трети, платена публикация PR. Общата стойност е 5000 лв. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Уважаеми  колеги, 

подлагам на гласуване одобрението на този договор. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 9  (Ивилина Алексиева, 

Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка 

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  Таня 

Цанева ), против – 5 (Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова, Георги 

Баханов, Ивайло Ивков, Росица Матева). 

Отрицателен вот ли имате господин Ивков. Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Давам отрицателен вот, за да не ни е не 

мотивирано отхвърлителното решение.  Считам,  че  тъй като той е 

кандидат в друг район, а целия си медиен пакет дава не в района, в 

който е кандидат.  Този факт буди съмнение от една страна.  Един 

сайт 5000 лв. само да се рекламира в днешния ден, когато остава 

предизборна кампания, някои я закриха, а остават непълни два дни, 

считам че много трудно тази цена може да получи еквивалентност 

на престацията.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  госпожо 

Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви договор с вх.№ НС-

24-246. Договорът е подписан на 20-ти между политическа партия 

„Воля“ и „Янтра прес“.  Договорът е на стойност 2352 лв.  с ДДС. 

Включва влагане на брошури в четири тиража на вестника, от които 

тиражи по 8000 в брой. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, по така 

представения договор имате ли коментари? 

Колеги, подлагам на гласуване одобряването на този договор. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова, Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

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

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева), 

против – 2 (Мария Мусорлиева, Росица Матева). 
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Уважаеми колеги, давам думата на госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги,  ако  си  спомняте 

получихме  запитвания  под  формата  на  две  писма  от  община 

Велинград  за  около  стотина  лица,  които  по  техни  данни  нямаха 

заявен  постоянен  адрес.  Препратихме  на  Главна  дирекция  ГРАО 

списъка,  за  да  изрази  становище.  Получихме  това  становище 

подписано от господин Гетов с вх. № НС-04-03-43 от днешна дата. 

Качено е в моята папка от днес, № 03-43. 

Господин  Гетов  ни  информира,  че  всички  лица,  които  са 

включени в изпратения в община Велинград списък са вписани в 

регистъра  на  населението.  В  национална  база  данни  население 

фигурират.  От  тях  в  отпечатаните  списъци  са  включени  лицата, 

които не са подменили личните си документи при условията на § 9 

от преходните и заключителни разпоредби на Закона за българските 

документи за самоличност и имат коректен настоящ адрес включен в 

обхвата на избирателната секция. Защо настоящ адрес не мога да ви 

кажа. При положение, че те би следвало да са включени в списъците 

по настоящ адрес, ако са заявили гласуване по настоящ адрес. 

Лицата,  които не са заявили своя постоянен адрес,  както и 

лицата без българско гражданство не са включени в отпечатаните 

избирателни списъци. Аз мисля, че въпроса за лицата без българско 

гражданство изобщо не стои. Те трябва да фигурират в база данни 

население само, ако са имали българско гражданство след което по 

някаква причина са го загубили. 

Това което мен ме безпокои е следното. Затова ви моля да 

видите списъка с данните. 

На  първа  страница  е  написано,  че  лица  със  сгрешен 

постоянен адрес от област Пазарджик са посочени. И всъщност се 

оказва, че това са лица не само както ни беше обявено от община 

Велинград  лица,  които  като  деца  родителите  им  не  са  заявили 

постоянен адрес и при навършване на 18 години нямат заявен такъв. 

Както виждате има лица с ЕГН-та, които започват с 20 и няколко. 
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Част от тях има данни, че имат и друго гражданство, но няма данни, 

че нямат българско гражданство. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

обявявам 15 минути почивка. 

(Почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Скъпи  колеги, 

моля  ви  да  продължим.  Колеги,  в  залата  сме  16  членове  на 

Централната  избирателна  комисия.  Имаме  кворум  и  можем  да 

продължим заседанието. 

Госпожо Нейкова, заповядайте. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  за  изясняване  на  този 

въпрос, с който сме сезирани от община Велинград за тези лица по 

списък,  ви предлагам да  изпратим запитване до Министерство  на 

вътрешните  работи  дали  лицата  в  този  списък  имат  валиден 

документ за самоличност и в него дали има вписан постоянен адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря 

Колеги,  чухме  това  предложение.  Не  виждам  коментари. 

Заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Молбата  е  с  цел  оперативност.  ако 

вземем това решение, да го изпратим по електронна поща, за да ни 

отговорят максимално бързо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  

против – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: С оглед многото 

преписки,  които  имаме  да  разглеждаме,  аз  ще  помоля  за 

експедитивност. 
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Заповядайте, госпожо Ганчева, по точка 4.

Точка 4. Доклади относно гласуването извън страната.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  колеги,  докладвам ви  за  сведение 

вх.  № НС-23-53-3  от  23  март  2017  г.  Това  е  писмото,  което  е  в 

отговор  на  наше писмо,  с  оглед  допуснатата  грешка  в  писмото  в 

списъка, приложен от Агенция „Национален сигурност“ за допуск. 

Пристигнала е и в оригинал. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-04-01-37-30 от 23 март 2017 

г. Това е писмо, което ни е изпратено от Министерство на външните 

работи и от посолството в Лондон относно постъпващи запитвания 

относно определяне на съставите на СИК във Великобритания. Моля 

да обърнете внимание, че в грамата или писмото, която е приложена, 

имаме  молба  от  посолството  на  Република  България  в  Лондон 

настойчиво ЦИК и Министерство на външните работи, включително 

дирекция „Пресцентър“ да ни насочат към посолство граждани или 

представители  на  партии с  въпроси,  отнасящи се до съставите  на 

СИК.  Същото  се  отнася  и  за  въпроси  относно  собствениците  на 

помещенията, които ще бъдат използвани като изборни секции на 26 

март  и  тяхното  евентуално  участие  в  съставите  на  СИК.  Аз 

предлагам това да бъде за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ние  ли 

определяхме адресите  на СИК? Ние ли оглеждахме помещенията, 

ние ли ходехме там?

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  не,  госпожо  председател,  аз 

предлагам да не го подлагаме дори на коментар това писмо, тъй като 

считам, че доста въпроси, които не са от нашата компетентност, се 

задават всеки ден на нашите телефони. 

Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-11-34 от 23 март 2017 г. 

Това е грама, която ни е препратена от посолството в Рим относно 

разрешение за провеждане на изборите на 26 март на територията на 

Италия с приложена вербална нота, като приложено ни изпращат в 

превод  от  италиански  на  български  копие  на  вербалната  нота,  с 
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която  се  разрешава  провеждане  на  изборите  в  Италия.  Колеги, 

припомням,  че  Италия  е  една  от  държавите,  за  които  все  още 

нямахме данни за съгласие на приемащата държава. Тоест, тя вече 

отпада от списъка на чакащите.

Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-11-33 от 23 март 2017 г., 

което  е  отново  писмо,  препратено  в  Министерство  на  външните 

работи.  От  посолството  на  Република  България,  Сараево.  Ни 

информират за съгласие на приемащата държава за провеждане на 

изборите за народни представители на 26 март. Като приложено ни е 

изпратено копие на получена днес вербална нота от Министерство 

на външните работи на Босна и Херцеговина със съответния номер, 

с което се информира, че във връзка с провеждането на избори за 

Народно  събрание  на  Република  България  се  дава  съгласие  за 

организиране на гласуване на българските граждани на територията 

на  Босна  и  Херцеговина,  тоест,  имаме  разрешение  и  от  Босна  и 

Херцеговина.

Мисля,  че  само  за  държава  Алжир  остана,  но  ще  направя 

необходимите справки и ще ви информирам по-късно.

Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  е  докладна  записка, 

изготвена от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-

09-52  от  23  март  2107  г.  Мисля,  че  трябва  да  е  качена,  има 

резолюция  на  председателя.  Да,  качена  е.  Колеги,  моля  да  се 

запознаете с нея. Припомням, че с вх. № НС-23-53 от 9 март с копие 

до  Министерство  на  външните  работи  от  Държавна  агенция 

„Национална сигурност“ по 10 точки във връзка с произвеждането 

на предстоящите избори и с оглед на организацията на временния 

комуникационен пункт, работата и функционирането му, ни молеха 

за  нашето  разпореждане  за  осигуряване  на  следните  материали и 

данни, описани в точка 1 до 10. Тъй като ние приехме съответните 

протоколни  решения,  предприехме  необходимите  действия  и  по 

възлагане  на  нашата  администрация,  тази  докладна  записка 

обективира  всички  предприети  действия,  осигурени  материали, 

съдействия  и  прочее  по  точките  от  писмото  и  всъщност  ни 
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информират  по  този  начин  от  администрацията,  че  всички 

материали  и  съдействия  са  осигурени  и  е  осигурена  работата  на 

Временно-комуникационния  пункт  с  оглед  исканията,  които  са 

направени. 

Госпожо председател,  може би понеже беше подложено на 

обсъждане предложението, като сме в по-пълен състав, работно ли 

да го изговорим  - за картите и тогава да го върнем?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Остава като точка.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, докладвам ви преписка НС-04-

01-37 с индекс 33. Тя е от Министерство на външните работи. С него 

ни изпращат промени в секционните избирателни комисии. 

В  момента  се  подготвя  решение  с  вх.  № НС-04-01-122  от 

23.03.  ни  е  препратена  грама  от  Белград  с  питане  за  връзка  с 

председателя на секционната избирателна комисия в Белград.

С вх.  № НС-01-37 с индекс 26 (всички са от днешна дата) 

имаме грама от Тел Авив за данни на едно лице, което е назначено за 

член  на  секционна избирателна  комисия.  с  вх.  № НС-04-01-37-28 

индекс,  от  Варшава  ни  уведомяват,  че  едно  лице  е  назначено  за 

секретар, не може да участва и предлагат да бъде сменено.

От Берлин, с вх. № НС-04-01-37, индекс 29, поради отказ на 

един от назначените членове,  предлагат  да бъде назначен друг на 

негово място. 

С  вх.  №  НС-04-01-37,  с  индекс  31  от  Истанбул  ни  искат 

адреси и телефони за връзка на назначените в последното решение 

лица. Изпратено е за Министерство на външните работи. 

С  вх.  №  04-01-37,  индекс  32  от  Лондон,  Екстера, 

Великобритания,  Лейтънстоун,  ни  предлагат  да  бъде  назначено 

недно  лице  поради  невъзможност  за  участието  на  назначения.  В 

момента колегите оправят решението и смятам, че до половин час 

ще го имаме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Уважаеми колеги, нека да разгледаме още т. 6 и след това ще 

се върнем на т. 5.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Не  оспорвам  да  разглеждаме 

организацията, която е най-важната, разбира се. Моля просто да си 

кажа, че имам наблюдатели и някога някъде да вляза.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, вие ще бъдете по точка 1.

Точка 6. Организация на изборния ден.

Сега давам думата на госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  на  този  етап  да 

разгледаме  въпроса,  свързан  с  писмо  до  главния  секретар  на 

Народното  събрание,  като  допълнение  към  вчерашното  писмо,  с 

което го уведомихме, че приемаме така предвидената възможност да 

се  ползва  бюфетът  в  сградата  на  „Дондуков“  2  до  Ротондата  и 

заявихме 150 купона.  В случая говорихме допълнително за 70,  за 

което  изискахме  оферти  от  кетерингови  фирми  и  такива  сме 

получили и се намират във вътрешната мрежа. Като се има предвид 

краткото време, което имаме, аз ви предлагам да изпратим писмо до 

главния секретар (сега не сме в пълен състав и после отново може би 

ще се върне обратно този въпрос). Да изпратим писмо до главния 

секретар  и  да  заявим  допълнително  70  броя  купони  по  одобрено 

меню в този стол с възможност за предоставяне в кутии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  може  би  това  е  въпрос,  който  изисква  по-специално 

внимание. Нека да го отложим. Имате ли други по тази точка към 

този момент, госпожо Солакова? 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  с  оглед  на 

вчерашния  доклада  по  отношение  на  шестима  души,  които  бяха 

ангажирани  от  „Управление  на  собствеността“  да  подпомогнат 

Централната избирателна комисия при освобождаването на малката 

зала и пренасянето на документите в хранилището и ангажимента, 

който поех за днес да направя конкретно предложение, предлагам да 
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възприемем следния принцип.  В момента очакваме разпределение 

по  графици,  подписани  от  ръководителите  на  звена  в  Народното 

събрание. 

Списъците от служителите от Народното събрание, които ще 

подпомагат  Централната  избирателна комисия  в  периода 25-28-29 

март,  да  сложим 29 март,  ние го  имаме.  В момента се получават 

графиците  по  часове  с  посочване  на  конкретните  служители  от 

съответните  звена.  В  тази  връзка  госпожа  Лилия  Богданова  е 

изготвила  и  проект  на  граждански  договор.  Предлагам  ви  да 

помислим да сключим граждански договор с тези лица,  които ще 

подпомагат  Централната  избирателна комисия  в  периода 25-28-29 

март, като принципът, който възприемем, да бъде участие по график 

в едно дежурство. Условно приемам, че дежурството е до 12 часа. В 

този  смисъл  да  стъпим  на  база  часовата  ставка,  съгласно 

Постановление  №  22  от  януари  2017  г.  за  определяне  на  новия 

размер на минималната работна заплата за страната, изчислено по 

толкова часове, увеличено с 50 на сто с оглед на дните, в които това 

подпомагане  се  извършва,  се  получава  някъде  приблизително  50 

лева за един график, изпълнен от съответния служител. Въз основа 

на  възприет  принцип  втори   -  подписване  и  удостоверяване  на 

извършената работа с приемо-предавателен протокол за отчитане на 

участията  по  график,  да  се  определи  общата  сума  по  това 

изпълнение по гражданския договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  тъй  като  в  оперативен  порядък  осъждахме  изключително 

важните действия, свързани с оперативната организация в изборния 

ден  и  след това,  сега  бих помолила госпожа Солакова  отново  на 

микрофон,  за  да  подлагам  на  гласуване,  въпросите,  по  които 

говорихме, преди да говорим извън микрофон.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Предлагам  да  изпратим  писмо  до 

гладния секретар като допълнение към вчерашното писмо, тъй като 

имаме да решаваме за 70 души въпроса с осигуряването на храна, 

освежителни  и  топли  напитки  и  т.н.,  да  напишем,  че  заявяваме 
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допълнително  50  бройки  по  одобрено  меню,  предоставено  от 

хранителен  комплекс,  като  да  имат  възможност  и  готовност  от 

хранителния комплекс за тези бройки да е предвидено предоставяне 

в кутии. Да напишем в писмото, че искаме да ангажираме служебния 

офис от събота за периода от 25 до 28, максимум до 29 март, без да 

предвиждаме  нощни  дежурства  за  служебния  офис.  Да  напишем 

изрично,  че  заявяваме  искане  за  осигуряване  на  подпомагане  от 

страна на бюфета в Източното крило и осигуряване на дежурства, 

включително нощни,  считано  от  25 до  28 включително,  като  там 

потвърждаваме  заявката  от  вчерашното  писмо  за  напитки  и 

сандвичи  до  200  броя  за  членовете  на  районните  избирателни 

комисии.  Първо,  това  писмо  до  главния  секретар  предлагам  да 

гласуваме и да го изпратим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по НС-02-26 от 21 

март 2017 г. - аз ви докладвах това писмо за сведение на главния 

секретар на Народното събрание с приложени списъци на служители 

по звена. – днес получаваме предложенията на ръководителите на 

звена за осъществяване по график на дежурства на тези служители и 

по  отношение  на  тях  от  звено  дирекция  „Информационни  и 

комуникационни  системи“,  дирекция  „Управление  на 

собствеността“, дирекция „Протокол“, списък на звено „Хранителен 

комплекс“, което всъщност е второстепенен разпоредител с бюджета 

на Народното събрание, отдел „Обща канцелария“,  „Стенографско 

обслужване  и  текстообработка“  и  имаме  сектор  „Квестори“  – 

получаваме  разпределение  на  служителите  по  график  за 

осъществяване на това подпомагане. 
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Предвид  необходимостта  от  осигуряване  на  денонощно 

подпомагане  на  Централната  избирателна  комисия  и 

осъществяването  на  тези  дейности  по  график  от  тези  служители, 

предлагам  ви  с  тях  да  бъдат  сключени  граждански  договори  в 

периода от 25 до 29 март т.г., въз основа на предоставени отчети за 

всяко  участие  по  график  в  Централната  избирателна  комисия, 

приети  и  одобрени  с  протоколно  решение  на  Централната 

избирателна комисия, да се изплаща възнаграждение в размер на 40 

лв.  за  всяко  участие  по  график.  Общата  сума  и  общото 

възнаграждение ще се формира въз основа на участието по график. 

Имаме  определена  сума  за  едно  участие.  Ако  сте  съгласни,  да 

уведомим ръководителите на звена, че при тези условия поканваме 

служителите  от  Народното  събрание  да  подпомагат  Централната 

избирателна комисия в посочения период.

Допълнително на това, шестимата служители от „Управление 

на  собствеността“,  които  изпълниха  възложената  от  Централната 

избирателна  комисия  задача  да  освободят  малката  зала  76а  и  да 

пренесат  всички  намиращи  се  там  чували  с  материали  в 

хранилището  –  50  лева  възнаграждение.  За  това  те  следва  да 

представят един отчет, подписан от тях за одобряване и приемане от 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч 

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

Преминаваме към точка 1, доколкото точка 1 е с приоритет, 

както и всички останали, доколкото виждам. 

Точка  1.  Проект  на  решение  относно  заличаване  на 

наблюдатели.
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Госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  в  моя папка – проектът за 

регистрация  под  №  34-92.  Това  е  относно  първа  регистрация  на 

сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права в 

България“  за  участие  с  наблюдатели  в  изборите  за  народни 

представители. Заявлението е постъпило вчера от представляващия 

сдружението.  Към  заявленията  са  приложени  необходимите 

документи,  удостоверение  за  актуално  правно  състояние, 

удостоверение  от  Министерството  на  правосъдието  за  вписване  в 

Централния  регистър  на  юридическите  лица  с  нестопанска  цел  в 

обществено  полезна  дейност,  както  и  8  лица,  представители  на 

сдружението,  списък  с  имената  на  тези  8  лица.  Списъкът  е 

представен  в  електронен  вид  на  технически  носител  и  8  броя 

декларации,  Приложение  31.  Извършена  е  проверка.  Видно  от 

актуалното  състояние  на  сдружението  е,  че  то  е  с  предмет  с 

политически права на гражданите. Ще ви зачета само част от целите: 

да  помага  за  усъвършенстване  на  действащите в  страната  закони, 

наредби,  нормативни  уредби,  регулиращи  защита  на  човешките 

права,  съобразно добрите европейски практики, да представлява и 

защитава правата и интересите на гражданите и своите членове пред 

държавни и обществени и международни организации, както и да 

съдейства за разпространение развитието на познанията и опита на 

водещи европейски специалисти в областта на защита на човешките 

права.

Извършена е проверка и на 8-те лица, от които на условията 

отговарят  5  лица.  За  3  лица  са  установени  несъответствие  от 

проверката на ГРАО, поради което ви предлагам да регистрираме 

сдружение  „Европейска  асоциация  защита  на  човешките  права  в 

България,  за  участие  с  наблюдатели  в  изборите  за  народни 

представители и да  регистрираме като наблюдатели за страната  5 

упълномощени представители, както следва“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги.  Подлагам  на  гласуване  така  предложения  проект  на 

решение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Това  е  решение  е  за  Европейската  асоциация  за  защита 

правата на човека и това решение е № 4600-НС.

Многоуважаеми колеги, нека да докладваме оставащите може 

би около 40 проекта на решение за днес.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  следващият  проект  е  

№ 4589 и е относно отказ за регистрация на сдружение „Обществен 

съвет  за  правосъдие“.  Заявлението  е  постъпило вчера на  22 март, 

представени  са  всички  изискуеми  документи,  удостоверение  за 

актуално  състояние,  удостоверени  от  Министерството  на 

правосъдието, списък в полза на 18 упълномощени представители, 

18  боря  декларации.  Списъкът  е  в  електронен  вид  на  технически 

носител. При проверка на органите на управление на сдружението 

обаче  се  установява,  че  две  лица  в  Управителния  съвет  –  Бойко 

Георгиев  Никифоров  е  кандидат  от  политическа  партия 

„Възраждане“,  а Диляна Николаева Маркосян е регистрирана като 

член на секционната избирателна комисия. тъй като сдружението не 

отговаря  на нашите изисквания,  поставени в т.  21 от  раздел 3 на 

Решение № 4361, колегата Иванова - и аз поддържам изготвения от 

нея проект - ми е предложила да откажем отказ за регистрация на 

сдружението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, имате ли желание да коментирате? Благодаря.

Режим на гласуване.

76



Отменям гласуването, тъй като очевидно не разбрахме какво 

гласуваме. Проектът на госпожа Бойкинова е с диспозитив отказва 

да регистрира. Този проект подлагам на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин 

Райков, Румен Цачев, Цветозар Томов); против – 5 (Ерхан Чаушев,  

Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Таня  

Цанева).

Уважаеми  колеги,  имаме  решение  –  така,  както  го  е 

предложил докладчикът и това е Решение 4601-НС.

Продължете.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, следващият проект е с № 45-

84  относно  регистрация  на  наблюдатели  от  сдружение  „Зона  за 

трансатлантически  просперитет“,  наблюдателна  мисия. 

Сдружението е регистрирано с решение на Централната избирателна 

комисия  №  4308  и  с  това  заявление  са  предложени  416 

упълномощени представители. От проверката обаче се установява, 

че  от  тях  само  409  отговарят  на  изискванията,  за  7  лица  са 

установени  несъответствия,  поради  което  ви  предлагам  да 

регистрираме  като  наблюдатели  в  страната  409  упълномощени 

представители на това сдружение, както следва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  

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

Това е Решение № 4602-НС.

Продължете, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, следващият проект е 45-86 и 

е  относно регистрация на наблюдатели от сдружение „Сдружение 

77



„Интеграция“.  Това  сдружение  е  регистрирано  в  Централната 

избирателна комисия с Решение 4379 и със заявление от вчера са ни 

предложили  50  упълномощени  представители  на  сдружението, 

съответно 50 броя декларации, както и списък с имената и единните 

им граждански номера. От проверката на ГРАО се е установило, че 

49  лица  отговарят,  а  1  лице  е  с  установени  несъответствия, 

невалидно ЕГН, поради което ви предлагам да регистрираме като 

наблюдатели  в  страната  49  упълномощени  представители  на 

сдружение „Сдружение „Интеграция“, както следва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този проект на решение. 

Уважаеми колеги, режим на прегласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  ,  Румен  

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

Това е Решение 4603-НС.

Благодаря.

Следващ докладчик е господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги,  във  вътрешна  мрежа 

има  серия  от  регистрации  на  наблюдатели  и  една  за  застъпници. 

Започвам с първата.

Моля  да  обърнете  във  вътрешна  мрежа  –  този  път  са 

публикувани, с днешна дата.  Започвам от „Младежки парламент“. 

Номерът  е  35-81.  По  стандарт  са  изготвени  решенията.  Ще 

докладвам само фактите по тези решения.

С  №  26  от  22.03.  от  сдружение  „Младежки  парламент“, 

представлявано  от  въпросния  председател  на  УС,  който  дойде 

лично. Към дневния ред са приложени съответните документи, като 

тези  документи  се  иска  90  човека  със  съответните  им  90  броя 

декларации и съответните им електронни.
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С вх. № 41-61 е направена проверка и съответно се оказва, че 

87  от  лицата  отговарят  на  изискванията,  а  3  –  не  отговарят. 

Предлагам в стандартното решение, което вие виждате пред себе си, 

да  регистрираме  въпросното  сдружение  „Младежки  парламент“, 

като  ви  зачитам  и  въпросните  текстове  от  удостоверението  във 

връзка  с  целите  на  въпросното  сдружение:  „Младите  хора  да  се 

научат да изграждат своята активна позиция по проблеми, касаещи 

тях и цялото общество, да възпитават отговорна гражданска позиция 

и  зачитане  на  собственото  достойнство“  -  понеже имахме големи 

проблеми  с  достойнството  по  едни  текстове,  само  вметвам,  че 

младите хора държат на своето достойнство, само го зачитам - „…и 

активно  участие  в  демократичните  процеси“.  Мисля,  че  тези 

текстове  са  достатъчни,  включително и  за  достойната  позиция на 

всеки  отделен  младеж  в  държавата  и  предлагам  да  регистрираме 

въпросното сдружение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Ще дебатираме ли по този проект, колеги?

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. Гласуваме, колеги.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

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

Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева);  против  –  1  (Ивайло 

Ивков).

Уважаеми  господин  Чаушев,  може  би  би  било  добре  да 

запишете номера на решението, което е 4604-НС, след което може 

би би било да докладвате и другите си проекти.

Нека се докладва следващият проект.

Заповядайте за отрицателен вот.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Гласувах против,  защото от  доклада не 

стана  ясно  дали  отговаря,  и  по-скоро  стана  ясно,  че  не  отговаря 

79



предметът на дейност, съгласно изискванията на кодекса, а именно, 

да има вписано „защита на политическите права на гражданите“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължете, господин Чаушев, със следващ проект.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Регистрация  на  наблюдатели  за 

сдружение  „Гражданска  инициатива  за  свободни  и  демократични 

избори“. Това сдружение вече сме го регистрирали, няма да ви чета. 

По стандарт – както го четете, моля да го одобрите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  не  виждам  коментари.  Подлагам  на  гласуване  така 

предложения ни проект на решение.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

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

против – 3 (Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков).

Решението е № 4605-НС.

Моля да продължите със следващ проект.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Следващият проект е от наблюдатели от 

сдружение „памет“.  Те са регистрирали – пак няма да ви го чета, 

виждате текста. След съответната проверка – виждате текста – става 

въпрос за 9 упълномощени лица. Моля да гласувате проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Само  да  направим  допълнение:  9 

упълномощени лица в страната, ако са в страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря 

Докато господин Чаушев направи проверка, господин Цачев.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Оттеглям си го, пише го, грешката е моя.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  обръщам  внимание,  че 

пълномощните са в полза на 9 упълномощени лица. Проверката е 

извършена за 13 лица. 
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Приемам  за  грешката,  за  9  са.  И 

техническият  носител  е  за  9  лица.  Броихме  ги.  Имаше  и  9 

декларации. Грешка е; приемам.

За 3 лица - отпада текстът.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, с корекциите, направени в зала, подлагам на гласуване този 

проект на решение. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 

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

Цанев); против – няма.

Това е Решение № 4606-НС.

Имате ли о ще доклади? Продължете, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Следващата  регистрация  е  на 

наблюдатели  от  сдружение  „Институт  за  социална  интеграция“, 

също регистрирани. Подали са необходимите документи, така, както 

виждате текста, за 123 лица. След извършена проверка се установи, 

че 113 лица към датата на регистрация отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс. Защо са 112?

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  За  страната  са  112  и  извън  страната 

имаше 1.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, и 1 – извън страната. Предлагам този 

проект - така, както е записано, да бъде приет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, коментари?

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

проект на решение.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 
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Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Таня Цанева); против – няма.

Това е решение № 4607-НС.

Продължете, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Следващият проект е „СДРУЖЕНИЕ НА 

РОВЪРИТЕ“, също регистрирани. Вчера подадоха за още 14 лица в 

страната. Извършена е проверка, както виждате в текста и се оказва, 

че за едно лице има констатирано несъответствие, поради което аз 

предлагам за 13 лица, упълномощени представители на въпросното 

„СДРУЖЕНИЕ НА РОВЪРИТЕ“ да ги регистрираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня Цанева,);  против – 

няма.

Това е Решение № 4608-НС.

Продължете със следващия проект.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Остана още един текст  във вътрешната 

мрежа в папка за регистрация на застъпници в избирателните секции 

извън  страната  на  коалиция  „Движение  Да  България“.  Съответно 

коалицията е регистрирана, виждате стандартния текст.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  запознахте  ли  се  с  проекта?  Подлагам  на  гласуване  така 

предложения проект на решение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
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Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня Цанева), против – 2 (Георги Баханов, Росица Матева).

Решението е 4608-НС.

Мисля, че Вие приключихте.

Следващ докладчик е господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: НС-10-93 от 23.03, списък с едно лице – 

представител  извън  страната  и  заявление  да  бъде  вписан  като 

представител  на  коалиция  „Нова  република“.  Надежда  Валтер 

Желязкова.  Протоколно  решение  предлагам  да  вземем  да  бъде 

вписана  в  регистъра  на  представителите  към  Централната 

избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева); против – 2 ( Георги 

Баханов, Росица Матева).

Имате ли други доклади по тази точка, господин Ивков? 

Господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  предлагам  ви  проект  на 

Решение  4598  и  е  за  регистрация  на  наблюдатели  на  вече 

регистрирания  „Младежки  демократичен  алианс“,  постъпило  със 

заявление  с  вх.  №  8-82  от  22.03.2017  г.  за  159  лица,  които  са 

предложени за  наблюдатели.  След  проверката  в  „Информационно 

обслужване  се  установи,  че  141  представители  на  сдружение 

„Младежки демократичен алианс“ могат  да  бъдат  наблюдатели за 

страната, както следва. Могат да погледнете проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  имате  ли  коментари?  Не  виждам.  Подлагам  на  гласуване 

така предложения ни проект на решение.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Внесено е днес в 12.50 часа след указания 

на колегите, които са приемали, забележка, която е изпълнена и е 

отстранена. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева); против – 3 (Георги 

Баханов, Росица Матева, Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 4610-НС. С това решение срокът в 

хронограмата не е преклузивен. 

МАРТИН РАЙКОВ: Позволете ми да Ви оборя, тъй като ви 

предлагам проект 4493, където предлагам отказ. „Относно отказ на 

регистрация на наблюдатели на сдружение „Европейски проекти“, 

тъй като дойдоха днес в 1 часа, без да е имало никакви указания към 

тях.  „Европейски  проекти“  са  регистрирани,  но  днес  са  донесли 

списък с наблюдатели. В момента ви го докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Райков. Благодаря Ви, че в този случай ги докладвате един 

след  друг.  Ние  вчера  дадохме  указания  за  отстраняване  на 

недостатъци,  които  приехме,  че  могат  да  бъдат  отстранени  днес. 

Така ли да разбирам? И това е без проблем. Но ако днес се донесе 

ново  заявление,  искам  да  разбера  какво  разбира  Централната 

избирателна комисия по този въпрос.

МАРТИН РАЙКОВ: След като колега приема документи и 

дава  тридневен  срок  за  указания  за  изпълнение,  и  указанията  са 

изпълнени,  аз  няма  какво  да  направя  като  приемащ  документи, 

дежурен днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Вече 

се  изясни  ситуацията,  господин  Райков.  Продължете.  Предлагате 

отказ.
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Нали казахме, че те са били регистрирани като наблюдатели. 

Ти  как  отдолу  казваш  да  регистрираш  сдружението?  То  вече  е 

регистрирано.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Ще  го  поправя.  В  бързината  не  съм 

видял. Поправям го: „отказва да регистрира наблюдатели“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  аз  отново  посочвам,  че  преди  малко  ние  извършихме 

регистрация на наблюдатели по документи, предоставени вчера, но 

указания, дадени за отстраняване на недостатъци в тридневен срок. 

Недостатъците са отстранени днес,  след изтичане на срока,  който 

приемаме уж за преклузивен. В такъв случай, колеги, е трябвало да 

дадем  указания  вчера,  ако  срокът  е  преклузивен,  да  се  отстранят 

недостатъците, по моето разбиране. Заповядайте за реплики.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  имам  реплика  към  Вас,  госпожо 

председател.  Моето  разбиране  е  друго.  В  нашето  принципно 

решение  сме казали,  че  приемаме до  3  дни  преди изборния  ден 

заявления, но регистрираме наблюдатели до изборния ден. Така че 

моето  разбиране  по  този  текст  е,  че  е  правилно  днес  ние  да 

извършваме регистрация на нови наблюдатели, но тези организации, 

които  вчера  са  си  ги  подали,  но  е  трябвало  да  отстранят 

недостатъци. Какъв е конкретният случай? Колегата Иванова вчера 

следобед е дала указанията и е нормално те днес да бъдат изпълнени 

при положение, че вчера е депозирано заявлението. Така че имаме 

различни  схващания  по  въпроса.  Аз  поддържам  моето  и  ще 

подкрепя проекта за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Различен е случаят, когато днес за първи 

път се заявява.  Тогава вече считам,  че е  извън срока и не следва 

изобщо да приемаме, тъй като в нашето принципно решение пише, 

че Централната избирателна комисия приема документи до три дни 

преди изборите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Аз ще 

ви помоля за репликите към мен. Това беше реплика. Втора реплика 

към мен? Заповядайте  втора реплика.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  също  смятам,  че  преклузивният 

срок по нашето решение за регистрация за наблюдатели е само по 

отношение  на  подаването  на  заявления.  Но  тъй  като  срокът  за 

регистрация  е  до  деня  преди  изборите,  няма  никаква  пречка  в 

случаите,  в  които са  подадени заявления  и  има недостатъци и  са 

дадени указания,  този срок да е по-дълъг, тоест, да е най-късно до 

деня преди изборите. В този смисъл за изпълнение на указанията не 

смятам, че е налице пречка да се изпълнят днес. От друга страна, 

днес депозирани заявления, вече са след преклузивния срок, поради 

което не е налице основание да извършим регистрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Като 

дуплика, колеги. Аз приемам, че вчера една организация е могла да 

дойде  и  да  заяви  10  000  лица,  а  днес  да  предостави  другите 

документи. 

За изказване беше госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Аз смятам, че след като са 

подали заявлението вчера, след като е дал указания, сме длъжни да 

приемем и да регистрираме. Припомням, че ние регистрирахме една 

коалиция за участие в изборите след срока.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

реплика.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не знам защо водим този излишен спор, 

подхвърляме си неща, които не са верни. Никога коалиция не е била 

регистрирана  след  срока.  Поне  на  мен  не  ми  е  известно  да  сме 

регистрирали коалиция след срока.

Що се касае до едно регистърно производство, мисля, че не е 

сега моментът да си изясняваме как то следва да се случва. Освен 

това, само на колегата Матева да й кажа, че има разлика в режима на 

наблюдателите и този на партиите и коалициите. Това е видно както 

от нашето принципно решение, така и от Изборния кодекс.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте за дуплика.

РОСИЦА МАТЕВА: С цел да бъдем прецизни,  ще уточня: 

регистрирахме промяна в състава на коалиция – мисля, че всички си 

спомнят  коя,  като  бяха  подадени  документите  след  изтичане  на 

преклузивния срок, залегнал в нашето решение, който е потвърден и 

от  Върховния  административен  съд,  че  сроковете,  които 

обявяваме…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, всеки член на ЦИК има равни права. Не може когато едни 

членове на ЦИК искат дълго да говорят, ние да ги слушаме, а когато 

други искаме да кажем какво мислим, да ни казвате „хайде бързо!“. 

Госпожа Матева има думата.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател.  Аз 

обикновено съм от тези, които говорят бързо, но сега говоря малко 

по-бавно,  по  изключение.  В  тази  връзка,  онова  производство  е 

регистърно, а това какво е? То също е регистърно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имах питане. Вчера са дадени 

указания  –  за  какво?  Било  е  редовно  заявлението  и  е  трябвало 

допълнително  да  се  даде  нещо,  или  не  е  редовно  заявлението, 

защото подадените документи не са редовни и е дадено указание? Аз 

това не можах да разбера.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.- 

Господин Райков, за уточнение.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Четири  декларации  не  са  били 

подписани.  И  сега  се  връщат  подписани   от  лицата,  които  са 

декларирали, че са съгласни за наблюдатели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

МАРТИН РАЙКОВ:  Колеги,  през  цялото  време  обсъждате 

предни проект, който вече има решение. А в момента ви предлагам, 

понеже  са  го  донесли  днес  в  13.30  часа,  след  срока,  който  сме 

87



обявили за подаване на заявление за регистриране на наблюдатели, 

да  откажем  регистрация.  А  ние  през  цялото  време  говорим  за 

предния проект, който вече мина като гласуване.

За предходното,  понеже колегата  Иванова е  дала  указания, 

понеже от тези 156 декларации е открила, че 4 не са били подписани. 

Момчето си ги е прибрало, върнало ги е, но цялата преписка е стояла 

тук, освен четирите декларации. Днес са донесени и са в комплект 

гласувани, но са имали всички документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги. 

Сега сме на следващия проект. Той е предложение за отказ. 

Номерът може ли?

МАРТИН  РАЙКОВ:  Съжалявам  за  неразбирането;  4493, 

където си правя грешка. Не отказвам регистрацията на сдружението, 

отказвам  регистрация  на  наблюдатели  на  сдружение  „Европейски 

проекти“.  Просто  в  бързината  е  пропуснато.  Навсякъде  си  правя 

корекции, приемам. Искам да отбележа, че от тези 48 декларации 18 

са попълнени без да е посочено наименованието на сдружението.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За кое говорим, последно?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Чаушев, моля да не си взимате сам думата; ще Ви я дам.

Уважаеми господин Чаушев, давам Ви думата.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  По  същество.  Както  винаги,  дребните 

неща спират до принципни неща. Взехме  едно решение. Аз моето 

тълкуване  на  това  решение,  което  взехме  за  регистрация  за 

застъпници,  наблюдатели  и  т.н.,  ставаше  въпрос  за  инструктивен 

срок. В закона пише, съжалявам, колеги, нещо друго: до последния 

ден. И много добре си спомням пък аз нашите разисквания. Ставаше 

въпрос  за  инструктивни  срокове,  точка  2.  Не  ЦИК,  и  е  извън 

оперативната  самостоятелност  на  ЦИК  да  определя  преклузивни 

срокове.  Тези срокове,  уважаеми колеги, са  в закона и не с наши 

решения. Това – едно. Пак минаваме в една линия, която аз няма да 

повтарям  от  сутринта,  все  пак  има  и  закон,  има  и  желания  на 
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отделни членове на ЦИК. Аз съм винаги за закона, който е изричен: 

до последния ден може да се регистрират наблюдатели.  Какви са 

тези тук излишни пледоарии? Тъй че, направо ги регистрираме, не се 

занимаваме  по-нататък  с  тези  неща.  Тези,  които не  отговарят,  не 

регистрираме, но сдружението следва да бъде регистрирано.

МАРТИН РАЙКОВ: Нека да не влизаме в пререкания, нека 

да си оттегля за  10 минути доклада за  да е  прецизен и изчистен, 

понеже съм се предоверил, и да си разнообразим с точка 1а. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Райков,  ако  много  настоявате  да  си  прецизирате  проекта, 

прецизирайте си го, господин Райков, но вие имате и други доклади. 

Продължете с другите си доклади, господин Райков, моля Ви. Имате 

думата за следващите си доклади, господин Райков. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Аз  повече  нямам  за  регистрация. 

Помолих за точка 1а, ако ме пуснете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, продължете.

МАРТИН РАЙКОВ: Точка 1а е: регистрация и допускане на 

партия за участие в частични избори за кмет на кметство.

Точка 1а. Регистрация и допускане на партия за участие в 

частични избори за кмет на кметство.

МАРТИН РАЙКОВ: Постъпило е заявление от политическа 

партия ГЕРБ, подписано от Бойко Методиев Борисов. Проектът на 

решение е 4600. Моля да го отворите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  тази  връзка, 

докато  този  проект  бъде  публикуван  и  предходният  проект 

прецизиран  до  нивото,  което  господин  Райков  иска,  преминаваме 

към точка 5. В днешната мрежа не е точка 5, в днешния дневен ред е 

точка 4. 

Точка 5. Доклади относно гласуването извън страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Грозева, за чужбина. 
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА  Колеги  проектът  е  от  днешна  дата  – 

4599-НС  и  касае  промени  в  състава  на  секционните  избирателни 

комисии  извън  страната  в  изборите  за  народни  представители, 

назначени с наши решения 4492-НС от 11.03, 4550-НС от 20.03 и 

4591 от 22.03.2017 г. Докладвах ви писмата, с които са пристигнали 

съответните промени. Това е писмото на Министерство на външните 

работи, с вх. № 04-01-117 от 22.03. и НС-04-01-37 с индекс 33э от 

днешна дата,  23.03.2017 г.  Това са на този етап промените,  които 

предлага  Министерство  на  външните  работи  и  като  точка  втора, 

поправяме някои допуснати технически грешки. 

Междувременно  ви  докладвах  преди  обед  04.01.37-33  от 

20.03.  Това  е  писмото  от  Министерство  на  външните  работи. 

Писмото  завършва  със  следното:  от  генералното  консулство  на 

Република България в Истанбул постъпи предложение съставът на 

СИК 32-59-00-314, а именно, генерално консулство – Истанбул, да 

бъде увеличен от 5 на 7 члена, поради очаквана висока избирателна 

активност. Оставям на вашето внимание това предложение, което ни 

е препратено от Министерство на външните работи и е отправено от 

генералното консулство на Република България в Истанбул.

Ако  Централната  избирателна  комисия  прецени,  че  ще 

улесним  работата  на  секционната  избирателна  комисия,  да  я 

увеличим с  7  члена,  те  са  си  предложили и  двама  допълнителни 

члена,  и  можем  да  я  включим  и  в  настоящото  решение,  като 

следваща точка 3.  В случай, че съответно не постигнем съгласие, 

няма да я включвам  в решението. И така, колеги, какво ще кажете2

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

откривам разискванията по така направения доклад. Моля за вашето 

мнение. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА  Ще  гласуваме  ли  увеличение  на  5-

членния в 7-членен състав в една секция – генерално консулство на 

Република България – Истанбул. Аз проверих колко са гласували. 

Под  500  са  гласували  на  предходните  избори,  но  след  като 
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генералното  консулство  казва,  че  се  очаква  висока  избирателна 

активност, за да не препятстваме процеса, мисля, че…

Добре  тогава,  колеги.  В  такъв  случай  към  настоящото 

решение, за което ви казах – номерът му е 4599, ще добавя точка ІІ - 

след поправката на технически грешки и съответно нашето решение 

относно увеличаване състава на секционната избирателна комисия 

от 5 на 7 члена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  

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

Уважаеми колеги, това е Решение № 4611-НС.

Госпожо Ганчева, и Вие искахте да докладвате по тази точка.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  тази  точка  ще  ви 

докладвам  писмо  с  вх.  №  НС-04-01-123  от  23  март,  което  ни  е 

препратено от Министерство на външните работи и е от посолството 

в  Рамала.  При  запознаване  с  Методическите  указания  заявление 

провеждане  на  изборите  за  народни  представители  поставиха 

въпроси  за  проблеми  с  пътуването  до  сградата  на  ДКП-то  и 

помолиха  подобно  на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент 

началото на изборите да бъде в 8 часа. Колеги, припомням, че ние 

тогава  с  протоколно  решение  приехме,  че  с  оглед  логистичните, 

техническите и т.н., изборният ден да започне в 8 часа. Затова ще ви 

предложа с протоколно решение което след това да обективираме в 

писмо  до  Министерство  на  външните  работи,  да  приемем,  че  в 

изборния ден по посочените причини в Рамала да започне от 8 часа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги,  чухте  предложението.  Подлагам  на  гласуване  това 

предложение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Иванка Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам отново това, което 

беше за обмисляне, предложението, което обсъдихме в първата част 

на заседанието за активиране на телефони, които да се ползват от 

сътрудниците.  Да  го  подложим  на  гласуване  така,  както  беше 

докладвано от мен, в първата част на заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване.

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов);  против – 8  (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева).

Колеги,  не  постигна необходимото мнозинство,  няма да  се 

предоставят и обявяват такива два телефона на сътрудници.

Госпожо Ганчева, имате ли още по тази точка?

Господин Пенев, предполагам, за сведение, или други точки? 

Заповядайте.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпил  в 

Централната  избирателна  комисия,  първоначално  по  електронната 

поща,  а  впоследствие  и  в  оригинал,  писмо  от  Министерство  на 

външните работи с вх. № НС-04-01-120, с което ни уведомяват за 

проведена  среща  от  представители  на  дипломатическите 

представителства  на  Република  България  в  Турция  във  връзка  с 

предстоящите  парламентарни  избори  и  обсъдени  организационни 
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въпроси. На тази среща е постигнато съгласие да се отправи искане 

към  ЦИК  да  даде  допълнително  разяснение  по  въпроса  за 

представяне на декларациите от избирателя, тоест, приложение 22-

НС от изборните книжа, но тъй като ние сутринта взехме решение 

по  този  въпрос  и  своевременно  изпратихме  допълнителните 

указания, ви предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги? Господин Андреев по тази точка.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, вчерашния ден 

по имейл е постъпило с вх. № НС-20-91 от 22.03.2017 г. писмо от 

bTV,  с  което  молят   да  им  осигурим  /то  е  до  Министерство  на 

външните  работи и  до Централната  избирателна  комисия/,  че  във 

връзка  с отразяване на изборите за  Народно събрание на 26 март 

извън  страната,  bTV  е  акредитирана  със  свои  екипи  и  молят  за 

съдействие  на  екипите  по  места,  като  са  изброени  държавите,  в 

които  те  искат.  Мисля  че  е  качено  във  вътрешна  мрежа,  да,  от 

вчерашна дата. Дадени са и координати на отговорния редактор на 

bTV – Новини. В тази връзка, моето лично становище, независимо 

че е адресирано както до Министерство на външните работи като 

първо  така  и  до  нас,  е  да  го  препратим  по  компетентност  на 

Министерство  на  външните  работи,  тъй  като  реално  погледнато, 

контактът  със  секционните  избирателни  комисии  се  осъществява 

чрез  Министерство  на  външните  работи  по  отношение  на  реда, 

който се осигурява, тъй като избирателните секции се формират от 

Министерство  на  външните работи,  за  да  може евентуално да  им 

бъде  оказано  съдействие,  тъй  като  ние  оттук  нямаме  как.  Те  по 

силата на Изборния кодекс средствата за масово осведомяване имат 

право да присъстват при откриването на изборния ден, по време на 

изборния  ден  и  на  закриването.  Но  в  крайна  сметка,  ако  трябва 

някакво съдействие, то трябва да е на място в съответните държави. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, чухте предложението.  Колеги, подлагам на гласуване така 

направеното предложение.
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Режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Йорданка  Ганчева,  Камелия Нейкова,  Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов);  против – 2  (Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън).

Господин Райков, моля да приключим с Вашите доклади, с 

което да приключим от точка 1 до точка 4 включително за днешния 

ден.

МАРТИН РАЙКОВ: Моето предложение е по точка 1а.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Вие  имате  да 

докладвате по точка 1 и по точка 1а. По точка 1 е прецизирането. По 

точка 1а – предложението.

МАРТИН РАЙКОВ: Кое предпочитате първо?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  С  което  Вие 

желаете да ни занимаете, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Нека  за  регистрация,  допускането, 

понеже изтичат сроковете.

Проектът  на  решение  е:  4600.  Постъпило  е  заявление, 

подписано  от  Бойко  Методиев  Борисов,  председател  и 

представляващ  политическа  партия  ГЕРБ,  подаден  чрез 

пълномощника Цветомир Петров Паунов и е заведено под № 4 на 23 

март за участие на партията в частичните избори за кмет на кметство 

Гара  Орешец,  община  Димово,  област  Видин,  кмет  на  кметство 

Люляково, община Кърджали, област Кърджали, кмет на кметство 

Гецово, община Разград, област Разград, кмет на кметство Лозенец, 

община  Царево,  област  Бургас  и  кмет  на  кметство  Козаревец, 

община Лясковец, област Велико Търново, на 30 април 2017 г. Към 

заявлението  са  подадени  всички  изискуеми  документи,  като 

удостоверения,  заверени  копия,  пълномощни.  Партията  е 

регистрирана в ЦИК, съгласно Решение 1553-МИ от 28 август 2015 
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г.  Предлагам  да  допуснем  партия  ГЕРБ  за  участие  в  частичните 

избори за кмет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

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

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против 

– няма.

Номерът на това решение е – благодаря, че ми припомнихте, 

че трябва да ви го кажа – 4612-МИ.

Господин Райков, имате ли други доклади по тази точка? 

Моля  да  върнем  на  предишната  точка.  Моля  за  Вашия 

доклад.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Прецизирах  предния  си  проект  на 

решение, тъй като бях пропуснал да добавя, че това е въз основа на 

наше решение 4161, раздел І, точка 3 и че всъщност не отказваме да 

регистрираме  сдружението,  а  да  регистрираме  подадените 

наблюдатели. Може да погледнете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам 

госпожа Мусорлиева.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте.  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване на предложението на Райков. Втори път 

се гледа това, няма да чакам изобщо. 

Уважаеми  колеги,  режим  на  прегласуване  на  проекта  на 

колегата Райков. Много Ви моля, искам да ви предупредя, че има 

още  над  30  писма  и  жалби.  Моля  ви  за  компактност.  Режим  на 

гласуване на проекта по същество на Райков. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  5  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Румен Цачев,);  

против  –  12  (Александър  Андреев,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
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Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Отрицателен  вот  на  господин  Чаушев.  След  това  – 

предложението на госпожа Бойкинова гласуваме. След това ви моля 

всички  да  се  успокоим,  за  да  продължим нормално.  Заповядайте, 

господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проверка какво сме гласували - веднага, 

уважаеми колеги. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: От направеното гласуване се видя, че 

има  друго  мнозинство  в  ЦИК,  което  ако  има  диспозитив  за 

регистрация на тия застъпници, смятам, че ще събере необходимото 

мнозинство  да  има  решение.  Ако  не  е  направена  проверка,  аз 

предлагам да се направи проверка на така заявените за регистрация 

наблюдатели  и  онези,  които  отговарят  на  изискванията,  да  бъдат 

регистрирани като наблюдатели. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Оттегляте  ли 

предложението си,  госпожо Бойкинова?  Вие не сте го направила? 

Заповядайте, колега Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  имам  предложение  и  това 

предложение е да се дадат за проверка декларациите и списъкът на 

упълномощените наблюдатели, след което ако съответстват, да бъде 

направен проект за регистрация на наблюдатели.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Вашето  предложение  го 

предложи  господин  Сюлейман.  Ще  помоля  да  не  си  повтаряме 

предложенията, защото всички разбираме. Това ще стане. Отива за 

проверка и които са коректните, ще ги внесем отново.

Заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз имам обратно предложение. Най-

напред  да  гласуваме  дали  да  бъдат  регистрирани,  а  след  това  да 

пратим за проверка. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Приемете неговото предложение. По-

бързо ще стане да гласуваме по принцип - приемаме ли ги, ще ги 

гласуваме ли, ако отговарят по принцип. Гласуваме ако отговарят по 

принцип.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Разбрахме предложението 

на господин Христов. Не съм давала друга дума. 

Режим на гласуване на предложението на господин Христов.

Със  зелено  гласуваме  „да,  след  проверка  ще  има 

регистрация“, с червеното: „не, няма да регистрираме“. 

Режи много гласуване.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева);  против  –  8  (Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Румен Цачев, Цветозар Томов).

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте  за 

отрицателен вот.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  гласувах  против,  тъй  като 

имаме принципно решение, с което сме определили краен срок за 

подаване на заявления. Ако си го отменим първо, тогава можем да 

вземем друго решение.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Процедура. Заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  имам  друго  предложение. 

Колеги, считам, че такъв въпрос (въпреки че гласувах положително с 

оглед целите на това предложение), считам, че след като колегата 

Райков извърши проверка, представиха ни се всички свързани факти 

и  обстоятелства,  трябва  да  се  изготви  проект  на  решение  с 

виждането на  докладчика и  да  бъде внесено отново за  гласуване. 

Мисля, чл. с това протоколно решение не може един вид, да откажем 

да разгледаме така или иначе приетия списък, като не е извършена 

проверка.  Така  че,  аз  предлагам  след  като  бъде  извършена 
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проверката,  да  ни  бъде  предложени  проект  на  решение  и  да  го 

гласуваме отново. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Да  уточня  само:  ако  се 

обединява около предложеното около госпожа Ганчева, аз трябва да 

дам номер за отхвърлително решение. Няма, иначе трябва да дам, да. 

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбирам желанията на докладчика, само 

че документите не са приемани от него. Това – едно. Второ, указания 

са  давани  от  друг  докладчик.  И  аз  мисля,  че  трябва  да  се 

преразпредели преписката на госпожа Катя Иванова, респ. на мен, 

защото и аз присъствах на ситуацията. Моля да гласуваме и това. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Не  може  да  гласуваме 

това. 

Заповядайте за реплика.

МАРТИН РАЙКОВ: Обяснявам. Лично аз като дежурен днес 

съм приел документите в 13.40 часа. Може да проверите в регистър.а 

Предното решение на госпожа Катя Иванова е това,  за което Вие 

мислите.  Но  аз  съм  приел  документите  днес  и  затова  е  моето 

решение за отхвърляне, въз основа на Нашето решение 4161.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Дуплика,  заповядайте.  И 

подлагам  на  гласуване  предложението  на  Ганчева,  и  наистина 

приключваме  с  това.  и  наистина  приключваме  с  този  проект. 

Заповядайте.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Тъй  като  става  въпрос,  доколкото 

схващам,  за  първоначална  регистрация,  нали  така?  (Реплики:  Не.  

Не.)  В такъв случай, господин Христов,  Вие не сте страна тука в 

случая. 

По ситуацията,  след като вече имаме регистрирана в такъв 

случай сдружение ли е, каквото е, и към момента установихме, че 

няма извършена проверка и беше докладвано, че е извършена такава 

проверка,  най-малкото  господин  докладчикът  трябва  първо  да  си 

извърши проверката, а после да пише решения.
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Лично обяснение. И давам 

5 минути почивка след личното обяснение. 

МАРТИН РАЙКОВ: Докладчикът,  който е  дежурен,  колега 

Чаушев, направи проверка на декларациите, които не отговарят на 

формата, тъй като заявителите не са попълнили наименованието на 

сдружението.  Това докладваха.  Но не съм давал на проверка,  тъй 

като е изтекъл срока.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В такъв случая би следвало да се дадат 

указания, в такъв случай – има ли ги такива, или ги няма. 

В момента установихме нещо друго – не са дадени указания 

при приемане на документите.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Указания при изтекъл срок 

не се дават.

Почивка – 5 минути.

(Почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, в залата сме достатъчно членове на ЦИК – да преброя: 16 

сме,  колеги  –  и  това  означава,  че  имаме  необходимия  кворум  и 

продължаваме днешното заседание.

Колеги,  преди  почивката  бях  извън  зала  и  не  водех 

заседанието, поради което, колеги, ви моля по реда на постъпване да 

ми кажете предложенията, които да поставя на гласуване.

Който е  бил първо да си постави предложението,  което да 

подложа на гласуване. Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Предложението  е  едно  общо  – 

моето,  на  Метин  Сюлейман  и  това,  което  предложи  след  това 

колегата Ганчева, а именно: да се извърши проверка на лицата, за 

които  са  предоставени  декларации,  списък  и  упълномощаване  с 

пълномощното, след което проектът да се внесе – ако те отговарят 

на изискванията, да бъдат регистрирани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В зависимост от 

резултата, тогава ще е ясен какъв ще бъде проектът, в смисъл, ние не 

можем да предпоставим.
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Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева);  против  –  6  

(Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Мартин Райков, Румен Цачев). 

Уважаеми колеги, доколкото съм наясно, преди почивката е 

гласуван  предложеният  проект  на  решение,  не  е  събрал 

необходимото  мнозинство.  И  това  предложение  не  събра 

необходимото  мнозинство.  Има  ли  допълнителна  процедура?  Не 

виждам, колеги. В такъв случай давам номер на това отхвърлително 

решение, който е 4613-НС.

Господин Райков, имате ли други проекти на решения?

МАРТИН РАЙКОВ: Не.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

По  точка  4  –  свързан  доклад  относно  гласуването  извън 

страната.

Точка 4. Доклади относно гласуването извън страната. 

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги, във връзка с писмо на Централната избирателна комисия до 

Министерство  на  външните  работи  във  връзка  с  отчитане  на 

активността  в  изборния  ден,  сме  получили  писмо  от  госпожа 

Шекерлетова, в което тя ни уведомява…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  момента  господин  Христов  докладва  по  точка  4,  ако 

обичате, да запазим тишина.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Тя ни информира,  че  във  връзка  с 

молбата ни за представяне на информацията за активността казва, че 

ще  предоставят  следната  информация:  при  отваряне  на  секцията 

според местното време в 10 часа, в 13 часа и в 17 часа българско 
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време, тоест, независимо къде са секциите, към тези в 10, 13 и 17 

часа,  ако  са  отворени  секциите,  ще  предават  информация  и  при 

затваряне на секцията, пак според местното време. Така че, де факто 

ще  имаме  –  което  за  мен  е  по-същественото  за  случая,  при 

затварянето на секцията ще знаем каква е активността веднага, а не 

след като бъдат обработени протоколите.

Това,  което  се  иска  от  нас,  е  да  бъдат  изпратени 

допълнително  имейлите,  на  които  трябва  да  изпращат  тази 

информация. Аз предлагам за имейли да бъдат посочени тези, които 

са и в нашия оперативен план за страна та, а именно, активност – 

няма  да  го  казвам  целия  –  активност  и  имейла,  който  е  на 

Централната  избирателна  комисия,  на  един  от  двата  има  винаги 

хора, така че да може там да се получава информацията. В този вид 

ще отговорим на Министерство на външните работи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте по този повод, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  виждам,  че  искат  да 

посочим  и  лице  и  телефон  за  контакт  от  страна  на  Централната 

избирателна комисия. аз предлагам това да е колегата Ганчева, като 

ръководител на група чужбина, ако не възразявате?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  и  с  това  допълнение,  подлагам  на  гласуване  така 

предложеното писмо. Колеги, гласуваме. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  ,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Метин  

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева); против – няма.

Много благодаря, господин Христов.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  дори  мисля,  че  тя  ще  бъде 

предоставена в оперативен порядък и на нашите говорители, това е 

по подразбиране. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  По 

подразбиране, да. 

Продължаваме, колеги с точка 5. 

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Стигнахме до господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешна 

мрежа  в  моята  папка  се  намира  проект,  който  е  4597.  Самите 

материали и жалбата са във вчерашното заседание и са вх. № НС-11-

39 от 22.03.2017 г. Сигнализирали сме, тоест, сигналът е подаден от 

коалиция  „Обединени  патриоти  –  НФСБ,  Атака,  ВМРО“  чрез 

пълномощника Михаил Иванов Петров, който ни сигнализира, че в 

изданието  на  „Би  Нюз  БГ“  -  това  е  информационен  сайт  –  е 

публикувана статия със заглавие „Каракачанов с имоти за стотици 

хиляди левове“ - имотна империя. В същия са изложени по начин, 

който  засяга  доброто  име  и  добрите  нрави,  съдържание  относно 

имущественото  състояние  на  един  от  кандидатите,  издигнат  от 

коалиция „Обединени патриоти – НФСБ – Атака – ВМРО“. С оглед 

на това счита, че има нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от 

Изборния кодекс. В тази връзка моли да бъде установено нарушение 

по отношение на доставчика на медийната услуга, който отговаря за 

сайта, онлайн изданието „Би Нюз БГ“, както и да бъде постановено 

незабавното сваляне на статията, тъй като тя нарушава изискванията 

на чл. 183, ал. 4. 

Приложено е и пълномощно, заверено „вярно с оригинала“, с 

което Михаил Иванов Петров е упълномощен, като в случая той има 

право да представлява и да подава жалби пред всички избирателни 

комисии, което аз приемам, че е упълномощен и по отношение на 

Централната избирателна комисия. същото пълномощно, доколкото 

си  спомням,  във  вчерашното  заседание  беше  приложено  и  по 
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отношение  на  жалба  от  страна  на  същата  коалиция,  което  ние 

разгледахме и приехме за редовно и постановихме решение. 

В самата статия, с която вие бихте могли да се запознаете, тя 

е  приложена,  определени  данни  са  предадени  по  начин,  който 

наистина засяга и уронва доброто име на председателя на една от 

политическите сили, която е съставна на коалицията, с което засяга 

и де факто самата коалиция, поради което аз ви предлагам - в самия 

проект на решенията са цитирани някои от тях, - тъй като в сигнала, 

в жалбата има доста повече цитати, и с оглед на това предлагам да 

установим нарушение с  оглед на изискването на чл.  183,  ал.  4 от 

Изборния кодекс по отношение на доставчика на медийната услуга 

„БиМедия груп“ АД, с данните, които виждате за вписването. Също 

така  да  постановим  незабавното  премахване  от  страницата  на 

статията  със  заглавие  „Каракачанов  с  имоти  за  стотици  хиляди 

левове“. Това е моето предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  предполагам,  че  успяхте  да  се  запознаете  с  проекта  на 

решение. Аз се запознах.а имате ли коментари, колеги? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Само да  уточним кой  от  съставите  на  

чл. 183, ал. 4 е нарушен, според докладчика, защото нямам време да 

изчета всичко. другият ми въпрос, за да не взимам пак думата, е да 

се формира мнение, ако може – изчетох само проекта за решение 

откъдето горе-долу ми стана ясно, но там виждам „Каракачанов с 

имоти  за  стотици  хиляди  левове“.  Това  ли  е  единственото  нещо, 

което уронва престижа и доброто му име и чак и на партията? Ако 

няма други публикации, според мен тук не се съдържа някаква, още 

повече ако това не е нещо, което не отговаря на истината.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Отговарям.  Чл.  183,  ал.  4  в 

частта,  която е агитация,  която нарушава добрите нрави, честта и 

доброто име на кандидатите, а кандидатът в тези избори е господин 

Каракачанов,  който е кандидат от коалиция и партии „Обединени 

патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“. Това е за първия въпрос. То е 
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общо. И двете са съставите, защото начинът, по който е поднесена, 

е:. нарушава и добрите нрави. В самото решение в мотивната част аз 

съм посочил, ако искате, може да го опишем, въпреки че според мен, 

не е тарикат, а патриота – освен да върти чевермета и да поглъща по 

няколко мешани скари на едно хранене…“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Андреев, да не пресъздаваме… 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Не,  аз  отговарям  на  въпроси  и 

затова мисля, че бих могъл да цитирам, затова съм ги посочил и в 

мотивната  част,  тъй  като  считам,  че  може в  информацията  да  се 

съдържат данни, но по този начин предадена, информацията засяга 

доброто  име  на  кандидата  и  считам,  че  е  недопустимо  освен 

кандидата  и  добрите  нрави,  е  недопустимо  в  една  предизборна 

кампания по този начин да се предоставят данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващият  за 

изказване е господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, моето мнение по отношение на тази 

статия или материал, който е публикуван, е по-различно. Не считам, 

че този материал представлява агитационен материал, по смисъла на 

чл.  183,  ал.  1  от Изборния кодекс,  в  който се  съдържа призив за 

подкрепа или неподкрепа на кандидат или друг политически субект, 

участващ в изборите,  по смисъла на § 1, т.  17 от Допълнителните 

разпоредби на Изборния кодекс. 

Когато имаме призив за подкрепа или неподкрепа и когато 

този призив е в агитационен материал, по смисъла на чл. 183, ал. 1 

или в аудио или аудиовизуален материал, тогава може да говорим и 

да  изследваме,  когато  имаме  сигнал,  жалба,  дали  е  налице 

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

отношение  на  уронване  честта  или  доброто  име  на  кандидат,  и 

тогава  можем  да  се  произнесем  има  или  няма  нарушение  и 

съответно  да  съставим  акт  и  да  постановим  спирането  на  този 

материал, който е публикуван. Така че считам, че произнасянето по 
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този начин в решението е неправилно и този сигнал следва да бъде 

оставен без уважение в конкретния случай. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. 

Колеги, моля ви да не задаваме въпроси извън микрофон, за 

да може да тече заседанието на цялата комисия нормално. 

Има реплика, заповядайте. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Абсолютно се абстрахирам от това 

кой кандидат е засегнат. Просто искам да Ви репликирам, господи 

Цачев,  че  това  означава,  че  Вие  казвате,  че  само  в  агитационен 

материал, плакат, клип или нещо може да бъде уронено доброто име 

и престижът на кандидат,  което абсолютно не отговаря на закона. 

Директно правя процедурно предложение. Видяхме двете различни 

становища.  Не  вярвам,  че  ще  има  трето,  защото  едното  е  по 

същество,  другото е  точно обратното – за  оставяне без уважение. 

Всички можем да оформим мнение. Това са два члена от кодекса, по 

които  разсъждаваме  във  всички  избори  и  имаме  оформено 

становище. Моля ви да го подложите на гласуване – и проекта по 

същество, и на господин Цачев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Секунда,  господин Цачев.  В репликата на госпожа Мусорлиева се 

съдържаше  и  процедура,  но  в  едната  си  част  тя  е  реплика  към 

вашето изказване. И Вие ли имате реплика? Заповядайте,  госпожо 

Нейкова,  за  втора  реплика  към  господин  Цачев.  След  това  –  и 

господин Андреев. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  не  съм  съгласна  с 

изложеното от колегата Цачев. Ако си спомняте, ние преди няколко 

дни приехме решения, с които установихме нарушение на чл. 183, 

ал.  4  по повод разпространяването  с  вестник  „Телеграф“  на  едни 

книги.  Едното  беше  на  доклад  при  мен,  другото  –  при  колегата 

Бойкинова.  И в двата  случая приехме,  че  това не  са агитационни 

материали. Но понеже чрез тях се правят внушения за кандидати за 

народни представители, ние приехме, че е нарушена тази забрана. 
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Така  че  в  този  смисъл  тама  изрично  сме  посочили,  че  не  са 

агитационни материали, по смисъла на чл. 182, ал. 1 и дори и това за 

първата книга е потвърдено от съда точно с такива аргументи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Трета  реплика, 

господин Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Бих искал да напомня на колегата 

Цачев,  че  във  вчерашния  ден  сме  риели  Решение  №  4586  по 

отношение  на  една  друга  медия,  пак  по  отношение  на  материал, 

който  е  публикуван  във  връзка  с  една  коалиция  и  определени 

кандидати, на което сме установили нарушение на същата основа. 

Това е едното. 

Второ,  не  мога  да  се  съглася  изцяло  с   тълкуването  на 

разпоредбата на чл. 183, защото в случая имаме обръщение, което е 

във вреда. То не е директно, но съдържа в себе си неподкрепата на 

определени  кандидати  поради  определени  обстоятелства.  Самият 

начин  на  поднасяне  на  информацията  води  към  това,  към  този 

призив. Ето защо не мога да се съглася с разбирането, което влага 

колегата Цачев в разпоредбата на чл. 183. За мен лично, поднесена 

по този начин информацията, е точно това: призив за неподкрепа на 

кандидат от определена политическа сила и аз считам, е следва да 

установим нарушение по отношение на медията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Ще 

ползвате  ли  дуплика  на  трите  реплики,  господин  Цачев? 

Заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: На госпожо Мусорлиева, в началото: аз не 

съм казал,  че  не е  уронено доброто име на  кандидатите,  предвид 

това,  но  Централната  избирателна  комисия  се  произнася  по 

Изборния  кодекс   и  която  се  произнася  тогава,  когато  имаме 

накърняване  на  честта  и  доброто  име  в  агитационни  материали. 

изборният кодекс казва кои са агитационните материали и какво се 

съдържа  в  тях.  След  като  не  са  налице  кумулативно  и  двете 

предпоставки, значи не е налице агитационният материал, по който 
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следва да се произнесем, независимо дали е уронено името и честта 

на кандидата, който участва в изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  процедурата  по  изказване,  реплика  и 

дуплика  приключи.  Имаше  процедурно  предложение  на  госпожа 

Мусорлиева  за  прекратяване  на  разискванията,  доколкото  сме 

обсъждали този въпрос многократно. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  процедурата  за 

прекратяване на разискванията.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

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

против – 2 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева). 

Уважаеми колеги, закрихме разискванията. Съобразно нашия 

правилник,  последователността,  в  която  трябва  да  подложа  на 

гласуване постъпилите предложения, е следната. 

Първо подлагам на гласуване така предложения ни проект от 

докладчика. Колеги, режим на гласуване. 

Моля  Ви,  спрете,  господин  Пенев.  Някои колеги  очевидно 

искат да се изкажат? Не искат. Отчетете още веднъж, за да може да 

се протоколи правилно.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против – 7  (Емануил 

Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева). 

Колеги, не постигна необходимото мнозинство този проект. 

Има  ли  отрицателни  вотове?  Аз  ще  подложа  и  второто 

предложение, но има ли отрицателни вотове в момента? Не виждам, 

колеги. 
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Подлагам  на  гласуване  второто  предложение  по  същество, 

колеги, а то е жалбата да бъде намерена за неоснователна поради 

мотивите, които изложи господин Цачев и съответно в диспозитива 

да  бъде  оставена  без  уважение.  Уважаеми  колеги,  подлагам  на 

гласуване това предложение, постъпило от господин Цачев. 

Уважаеми  колеги,  когато  гласуваме,  моля,  не  говорете. 

Гласуваме в момента. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за  –  6  (Емануил  Христов, 

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева);  против – 11  (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова. 

Колеги,  това  е  Решение  №  4614-НС.  Колеги,  отново  не 

постигнахме необходимото мнозинство.  Може би това е и поради 

непрецизната  норма,  а  може  би  и,  колеги,  поради  разнородната 

практика и на Върховния административен съд. След малко госпожа 

Бойкинова ще докладва как по идентичен казус се е произнесъл два 

пъти  различно Върховният  административен  съд.  Не ни помага  и 

ние да имаме една последователна практика. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  гласувах  независимо  от 

практиката на Върховния административен съд. Най-важното е, че 

самата  Централната  избирателна  комисия  не  е  последователна  в 

своите  решения  и  няма  установена  практика  как  следва  да  се 

прилагат разпоредбите по отношение на чл. 183, ал. 4, основно този 

текст и с оглед на това, в рамките включително и на едно заседание 

може  да  се  постановят  различни  решения,  които  с  оглед  лицето, 

което е жалбоподател или е подало сигнала, а не по отношение на 

самото прилагане на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожо Сидерова, искахте ли за отрицателен вот? Така ми 

се е сторило. Господин Пенев за отрицателен вот. 
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Гласувах против, защото разбирането, 

което беше представено за прилагане на разпоредбата на чл. 193, ал. 

4 няма нищо общо със самата разпоредба. В нея изрично е казано: не 

само  агитационни  материали,  а  и  всякакви  други  материали. 

Въпросната  статия  безспорно  е  материал,  който  съдържа  пряк 

призив фактически за неподкрепа и изявления, които уронват честта 

и доброто име на кандидати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

отрицателен вот. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  допълнение  към  казаното  от 

двамата  колеги,  това  е  обща норма,  която касае  всяка  агитация и 

всяка пропаганда. Не е норма, която касае в отделните форми или в 

отделните медии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  продължаваме.  Заповядайте,  господин 

Ивков, не Ви видях – за отрицателен вот. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз си вдигах ръката преди Сидерова още. 

Нищо, то не може да виждате всичко. Аз гласувах против поради 

други  съображения,  предложението  на  колегата  Цачев,  защото  аз 

съм съгласен с него по принцип, но по своята същност това не е 

жалба, а е сигнал и трябваше да бъде оставена за сведение, а не без 

уважение, според мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик в зала, а това е 

господин Цачев. Заповядайте, господин Цачев. Имате доклад по тази 

точка. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви сигнал от коалиция 

„Обединени патриоти  -  НФСБ,  Атака  и  ВМРО“ за  нарушение  на 

забраната  на  чл.  183,  ал.  4  от  Изборния  кодекс.  Проектът  на 

решение, който ви предлагам и го има във вътрешната мрежа, е по-

различен от този, който преди малко разглеждахме. Той е във връзка 

със сигнал с вх. № НС-11-40 от 22 март 2017 г. от коалицията чрез 

пълномощника й Михаил Петров, като в сигнала,  който всъщност 
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съдържа  реквизитите  на  жалба,  е  описано  какво  нарушение  се 

твърди,  направено  е  искане.  В  сигнала  се  твърди,  че  онлайн 

изданието „Би Нюз“ разпространява материали, с които се уронва 

доброто  име  на  кандидатите  за  народни  представители  от 

коалицията  Красимир Каракачанов  и  Валери  Симеонов и  по този 

начин се нарушава забраната на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. 

Наред  с  това  се  твърди  също,  че  съдържанието  на 

публикацията противоречи… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Прощавайте, 

колеги. Става дума за една и съща медия, доколкото виждаме дотук, 

за една и съща статия ли става дума? 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Не,  колеги.  Продължавам,  понеже  чух 

наименованието на другата статия. Не е същата. Но в едно и също 

издание е.  тази статия е  публикувана на 22 март.  Твърденията  са 

тези: свързани са с чл. 183, ал. 4. Съответно се прави искане ЦИК да 

предприеме  действия  срещу онлайн изданието,  като  се  постанови 

незабавно  спирането  на  материала  и  да  бъдат  наказани 

представляващите по българското законодателство.  Към сигнала е 

приложена и самата публикация в онлайн изданието от 22 март със 

заглавие  „Патриотите  счупиха…“  и  т.н.  –  виждате,  изписано  е  в 

проекта на решение, както и пълномощно на упълномощеното лице. 

Съдържанието на това онлайн издание се разпространява на 

територията  на  цялата  страна,  предвид  което  Централната 

избирателна комисия е компетентният орган за разглеждането му. 

Материалът  се  намира  и  е  виден  на  интернет  страницата  на  „Би 

Нюз“  и  от  него  се  установява,  че  той  е  налице  под  посоченото 

заглавие – наименование така, както е посочено в сигнала. 

Считам,  че  за  да  се  произнесе  Централната  избирателна 

комисия  дали  публикуваният  материал  нарушава  разпоредбата  на 

чл.  193,  ал.  4,  която  съдържа  забрана  за  накърняване  на  добрите 

нрави,  честта  и  доброто  име  на  кандидатите,  първо  следва  да 

установи налице ли е агитационен материал и в зависимост от това 
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да  прецени  дали  има  извършено  нарушение  на  текста  на  закона, 

който е в частта „Агитационни материали“. 

Разпоредбата на чл. 183 като цяло във всичките алинеи, 5 на 

брой,  урежда  агитационните  материали.  същата  тази  разпоредба 

съдържа в ал. 4 и забрана за използване на такива материали, с които 

се  уронва  доброто  име  на  кандидати,  в  конкретния  случая,  за 

народни представители. Тази забрана, колеги, според мене се отнася 

не за всякакъв вид материали а именно за агитационни материали. 

Агитационните  материали  са  предвидени  по  реда  и  описани  в 

Изборния  кодекс  и  не  могат  да  се  санкционират  от  Централната 

избирателна  комисия  материали,  които  уронват  честта  и  доброто 

име на кандидатите,  но които Изборният кодекс не приема,  че са 

агитационни материали,  а  съгласно  разпоредбата  на  §  1,  т.  17  от 

Допълнителните  разпоредби  на  Изборния  кодекс,  е  уточнено  и 

понятието и понятието предизборна агитация,  която се съдържа в 

агитационните  материали  и  това  е  призив  за  подкрепа  или 

неподкрепа  на  кандидат  на  партия,  коалиция  или  инициативен 

комитет в случаите, когато участват в изборите. 

Извън предизборната агитация като цяло, която е уредена и в 

чл. 181 от Изборния кодекс, призивът за подкрепа или неподкрепа 

трябва да се съдържа в агитационен материал. Именно нормата на 

чл.  183,  ал.  1,  съдържа  примерно,  изброяване  на  агитационни 

материали:  плакати,  обръщения  и  други.  Такива  агитационни 

материали са и аудио и аудио-визуалните материали. Публикуваният 

в конкретния случай на интернет страницата на „Би Нюз“ материал 

не е агитационен, тъй като не може да бъде отнесен към нито един 

от видовете агитационни материали, определени в Изборния кодекс. 

В този материал се коментира предизборна проява на кандидатите за 

народни  представители  от  коалицията,  която  тяхна  проява  е 

излъчена в сутрешния блок на Нова телевизия на 22 март 2017 г. 

материалът  отразява  проведения  разговор  с  кандидатите  и  не 

съдържа пряк призив за подкрепа или неподкрепа, според легалното 

определение на § 1, т. 17 от Изборния кодекс. 
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В случая, колеги, трябва да са налице и двете предпоставки, 

за да можем да търсим нарушение когато е уронено доброто име. Не 

казвам, че не е уронено, но трябва да имаме призив за подкрепа и 

неподкрепа и този призив да е в агитационен материал, уреден по 

правилата  на  Изборния  кодекс.  В  този  случай  Централната 

избирателна  комисия  може  да  се  произнесе  по  това,  дали  е 

извършено нарушение, когато се твърди такова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Виждаме проекта на решение.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Бих допълнил, тъй като се цитираха преди 

малко  решения  на  Върховния  административен  съд,  че  в  този 

смисъл,  в  който  е  проектът  на  решение,  е  и  Решение  35-81  на 

Върховния  административен  съд  по  административно  дело  32-70, 

което решение, колеги, е от 23 март 2017 г. 

Предвид  изложеното,  предлагам  Централната  избирателна 

комисия да остави без уважение сигнала на коалиция „Обединени 

патриоти – НФСБ, Атака и МВРО“ за нарушение на забраната на чл. 

183, ал. 4 като неоснователна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

За първа реплика беше госпожа Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колега  Цачев,  за  три 

години, които точно направихме вчера или онзи ден, сме направили 

пет  изора.  Тези  членове  не  са  променяни  в  Изборния  кодекс. 

Толкова дебати сме имали по тях, а и предната точка Вие  изложихте 

подробно  и  наистина  напоително,  действително  порочното  си 

разбиране, което никога не е било такова в предни избори. Затова 

давам веднага  и процедура,  разбира се,  след дуплика,  моля ви за 

процедура:  това  е  действително  абсолютно  същият  дебат  като 

предната  точка.  ясни  са  становищата.  Разбира  се  –  това  засега  е 

реплика,  но  предложението  ми  е  подобно  на  предния  случай  от 

колегата Андреев, да бъде установено нарушението, разбира се – ако 

трябва,  и  ще  го  изпиша,  ако  събере  съответното  мнозинство- 
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използвам  възможността  за  реплика  да  дадете  процедура  да 

прекратим дебата и още едно становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  това  беше  реплика.  В  репликата  има  и  процедура,  и 

предложение.  Но сега сме на реплики. Има още реплики, колеги. 

Първи  след  госпожа  Мусорлиева  беше  господин  Андреев, 

след това господин Пенев, след това госпожа Ганчева. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Изслушах  много  внимателно 

целия проект на решение на колегата Цачев и все пак в някои от 

нещата, цитирайки едно решение, което е единствено на Върховния 

административен съд по случай, който е съвсем различен, не може 

да  тълкуваме.  Защото  самият  Върховен  административен  съд,  от 

чиито мотиви сме взели, за да напишем проекта, се казва „и други 

агитационни  материали“.  И  други  агитационни  материали. 

Изброяването е примерно. В тази връзка в случая става въпрос за 

абсолютен независимо кой е подал сигнала, но аз така или иначе, не 

мога да спра и да не го прочета: „Патриотите счупиха тъпомера и 

нагломера  рано  сутринта“.  Това  ако  не  е  агитация  във  вреда  на 

определена политическа сила или кандидати, кажете ми кое е. Явно 

няма,  както  в  предходното  –  ние  говорим за  един кандидат  и  го 

наричаме с каквото и да било, и ние в момента ще твърдим, че това 

не  е  агитация  под  каквато  и  да  било  форма!  Колеги,  дайте 

Централната  избирателна  комисия  да  може все  пак  да  съблюдава 

закона и да не прилага повратно мотивите на едно решение, което 

няма нищо  общо с конкретните случаи. Не можем ние да прилагаме 

практиката  на  Върховния  административен  съд,  която  е  по 

конкретен  казус  по  конкретна  жалба,  по  конкретен  сигнал  за 

всичките останали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше втора 

реплика. Трета реплика – господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Като  подкрепя  казаното  от  колегата 

Андреев  и  като  поддържам,  че  решението,  на  което  колегата  се 

позовава,  е  абсолютно  неотносимо  като  казус,  моля  да  имате 
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предвид, колеги, че има и друго решение, което в същия ден и от 

същия състав приема, че книгата във вестник „Телеграф“, макар и да 

не е агитационен материал, понеже накърнява доброто име и честта 

на  кандидати,  следва да  се  остави решението ни в  сила.  Така  че, 

хайде нека наистина да прилагаме решения, които са не относими, а 

да  прилагаме  закона  според  точния  му  смисъл  и  точното  му 

съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Четвърта реплика? Камелия, реплика ли имаш?  Не. 

Дуплика. Имате право на дуплика, господин Цачев. 

Господин Цачев, заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, не съм съгласен с това, 

че  въвеждам  порочна  практика,  така  както  твърди  колегата 

Мусорлиева, защото мотивите на предложения проект за решение са 

такива, каквито са и мотивите на цитираното решение на Върховния 

административен съд, тоест, Върховният административен съд има 

порочна практика – така се разбира от това, което каза колегата от 

Централната избирателна комисия. 

Що се касае до другите материали, колеги, съдът в мотивите 

си  разсъждава  и  върху  това  понятие  и  е  невярно  твърдението  на 

колегата Андреев, че съдът казва нещо различно по отношение на 

други  материали.  Напротив,  той  разсъждава  и  върху  понятието 

„материали“, а не изписано „агитационни материали“ – така, как то е 

изписано в разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. Съдът 

в  мотивите  си  приема,  че  става  дума  именно  за  агитационни 

материали  и  именно  при  наличие  на  предизборна  агитация  – 

подкрепа/неподкрепа.  В  такива  материали,  които  са  писани  в 

Изборния кодекс, може да се търси нарушение на забраната по чл. 

183, ал. 4. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, имаше и процедура. Така че сега единствено мога 

да дам думата, отвъд различните заявили се, за процедура. 
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Контра  процедура  имам  аз:  да 

продължи дебатът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  процедурното 

предложение  на  госпожа  Мусорлиева  за  прекратяване  на 

разискванията.

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 

Уважаеми колеги, отново отправям забележка – в режим на 

гласуване  сме!  Господин  Баханов,  госпожа  Грозева,  госпожа 

Бойкинова, господин Андреев, моля, тишина! 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Румен  Цачев);  против  –  7  (Александър  Андреев,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова). 

Уважаеми колеги, не прекратяваме разискванията. 

В тази връзка, уважаеми колеги, бяха постъпили други заявки 

за изказвания. Първото беше на госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз считам, че така и до утре 

няма да приключим, ако се позоваваме на решения на Върховния 

административен съд по конкретни случаи. Решенията наистина са 

противоречи и – къде на шега,  къде на истина – тези,  които са в 

обратната  посока  от  твърдението  ,че  когато  не  е  агитационен 

материал, който отговаря изцяло на изискванията на § 1, т. 17, може 

да се нарушават добрите нрави, а всякакъв друг материал може да се 

разпространява както си иска и когато си иска от някого и по този 

начин да засяга  участниците в избори.  Да се съсредоточим върху 

конкретните решения, защото и решенията, включително и едното 

от които аз посочих, са по конкретни случаи. Те са неотносими към 

тази жалба. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Нейкова. Има реплики към изказването Ви. Господин Цачев 

има реплика. Заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Разбира се, че когато съдът е сезиран, той 

се произнася по конкретен случай. Това не са тълкувателни решения 

на съда.  Но макар и конкретни, тези решения са задължителни за 

тези, които ги прилагат по отношение на мотивите, които съдържат 

вече  конкретни казуси.  А казусите  са,  в  общи линии,  еднотипни. 

Конкретни са, но не са тълкувателни. Да искаме тълкуване тогава на 

разпоредбата, след като ние не можем да я изтълкуваме? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, това беше реплика към госпожа Нейкова. 

Има ли други реплики към госпожа Нейкова? 

Госпожо Нейкова, дуплика ще ползвате ли? 

Трима са се заявили за изказване. Първи е господин Пенев, 

втори е господин Андреев, трети е господин Арнаудов. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Първо, точно защото решението не е 

тълкувателно,  то  е  задължително  само  във  връзка  с  конкретните 

страни  по  делото  и  с  конкретния  предмет  на  спора.  Тоест, 

задължително е в мотивната си и в диспозитивната си част само във 

връзка с конкретния казус, а не че е задължително за всякакви други 

казуси. Но, колеги, с това решение не се въвежда практика, че не 

може да се установява нарушение на чл. 183, ал. 4, когато се уронва 

доброто  име  и  честна  на  кандидата,  а  с  това  решение  се  отменя 

нашето  решение  4503  само  в  частта,   в  която  сме  постановили 

премахване  на  видео материала  от  съдържанието  на  „БТВ Медия 

груп“. Тоест, с мотивите и съображенията, предложени от колегата 

Цачев,  са  абсолютно  несъотносими  към  мотивите  на  решението, 

защото  с  това  решение  не  се  приема,  че  не  можем да  установим 

нарушение,  а  само  че  не  можем  да  постановим  премахване  на 

материала. Така че аз правя предложение да вземем решение, с което 
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да  установим  нарушение  на  чл.  183,  ал.  4  от  съответната  медия, 

данните за което ги имаше и по предишния проект. 

Благодаря.  Това  беше  изказване.  Не  виждам  реплики  към 

Вашето  изказване.  Следващ  заявил  се  за  изказване  е  господин 

Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, защото нямам 

как да имам реплика към колегата Цачев,  неговото беше реплика, 

нямам и дуплика, ще му напомня на колегата Цачев, че в текста на 

закона пише „и други агитационни материали“, тоест, посочено е, но 

става  въпрос  за  всякакви  обръщения  и  други  агитационни 

материали. Тук е въпросът, че тази статия сама по себе си, както и в 

предходното решение, накърнява доброто име и добрите нрави. В 

случай,  че  Централната  избирателна  комисия  приеме  решение  по 

конкретния случай, а не въобще че нямаме нарушение, ние самите – 

извинявам се за използвания израз, - но отваряме възможността по 

всякакъв начин да бъдат заобикаляни в предизборната ни кампания 

правилата на нормално провеждане на такава, защото това означава, 

че всеки ще може всичко да си публикува и по всякакъв начин да 

оплюва кандидатите на опонента, без с това да го грози каквато и да 

било санкция. 

Ето защо аз лично считам и поддържам предложението, което 

беше направено, да установим нарушение по отношение на медията 

за материала, който е публик2уван, тъй като той накърнява чл. 183, 

ал. 4. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Не виждам реплики. Заповядайте,  за реплика,  предполагам, 

защото ако е изказване, има преди Вас. Заповядайте за реплика. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  съм  съгласен  с  тълкуването  на 

докладчика  Цачев  на  чл.  183  и  под  формата  на  реплика  на 

изказването  на  колегата  Андреев  ще  кажа,  че  неслучайно  са 

отбелязани плакати, обръщения и други защото имат предвид други 

подобни и така трябва да се счита, а не „всякакви други“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще ползвате ли 

дуплика? Заповядайте за изказване, господин Арнаудов. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Аз  щях  да  направя  предложение  по 

същество, но двама колеги вече ме изпревариха, така че няма да се 

изказвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги,  има ли други предложения?  Не виждам. 

Колеги, закривам разискванията.

С  оглед  последователността  на  нашия  правилник,  първо 

трябва  да  подложа  на  гласуване  основното  предложение  на 

докладчика господин Цачев. Колеги, режим на гласуване. 

Колеги,  отново  подлагам  на  гласуване  основното 

предложение на докладчика, проекта на господин Цачев. 

Уважаеми колеги, току що се установи, че машините ни за 

гласуване не  работят,  така  че,  колеги,  ще гласуваме с  вдигане на 

ръка.  Трети път,  колеги,  надявам се,  за  последно:  който подкрепя 

проекта  на  докладчика  господин  Цачев,  като  ще  помоля  госпожа 

Грозева да брои – моля да гласува с вдигане на ръка, който е за този 

проект. 

Който е против, моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за  –  6  (Емануил  Христов, 

Ивайло Ивков,  Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  

Севинч  Солакова);  против  – 11  (Александър  Андреев,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мартин Райков, Румяна Стоева-Сидерова, Росица Матева). 

Не  постигнахме  необходимото  мнозинство.  Горещо  се 

надявам стенографът да отчете поименното гласуване,  което беше 

безкрайно трудно, защото, колеги, говорихте и попречихте то да се 

отчете. Заповядайте за отрицателен вот. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Кратък  отрицателен  вот.  Гласувах 

против, тъй като по почти идентичен случай вчера и онзи ден на мой 

доклад имаше за „АФЕРА БГ“ и Централната избирателна комисия 
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прие  че  има  нарушение  на  Изборния  кодекс,  а  именно,  

чл.  183,  ал.  4.  Така  че  гласувах  за  това  против,  за  да  бъда 

последователен  в  мнението  си  и  преценката  си  относно  тези 

нарушения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте за отрицателен вот, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах 

против, защото за мене лично в конкретния случай има нарушение 

на  предизборната  агитация  и  предложеният  проект  изцяло  не 

съответства  на  предоставения  материал  и  искането  на 

жалбоподателя.  Всичките  останали  съображения  ги  развих  в 

обсъждането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 

виждам трети отрицателен вот. 

Уважаеми  колеги,  съобразно  чл.  27,  ал.  1  и  2  от  нашия 

правилник,  сега  подлагам  на  гласуване  постъпилото  в  зала 

предложение  от  няколко  колеги  тази  жалба  да  бъде  намерена  за 

основателна  и  да  установим  нарушение  на  чл.  183,  ал.  4  на 

съответната  медия.  Колеги,  нека  да  опитаме  да  гласуваме  с 

машинката за гласуване, да опитаме. 

Уважаеми колеги, нека да отчетем резултата. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,);  против – 8  (Емануил 

Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Уважаеми колеги,  това  е  отхвърлително  решение  и  е  с  № 

4615-НС. 

Отрицателен  вот  ли  има?  Заповядайте,  господин  Ивков,  за 

отрицателен вот. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Гласувах против, защото съм длъжен да 

се  съобразя  с  най-новата  съдебна  практика  на  Върховния 
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административен  съд,  която  беше пояснена  от  колегата  Цачев,  за 

което му благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, следващ докладчик е господин Райков. 

За отрицателен вот ли, госпожо Цанева? 

Уважаеми  колеги,  има  още  много  докладчици  по  жалби  и 

сигнали. Аз зная, че медийните пакети е спешна точка, но, колеги, 

отделяме толкова време, колкото считаме, че искаме да отделим на 

всеки доклад, като не забравяме, че и другите са важни. 

Следващ докладчик е господин Райков – жалби и сигнали. 

МАРТИН РАЙКОВ: Слава Богу, не съм. Аз завърших, нямам 

повече. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, господин 

Райков. Следващ докладчик е господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа, в моя 

папка има публикувани материали, с вх. № НС-11-38, НС-11-38/1, 

НС-15-260 и НС-15-261. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Сидерова, в момента господин Пенев докладва. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Постъпили са материали по преписка 

във  връзка  с  жалба  от  Районния  съвет  на  БСП,  район  Искър, 

Столична община, представляван от Борис Цветков, която жалба е 

подадена от него и  лично в качеството му на кандидат за народен 

представител.  Освен  тези  материали  във  формат  PDF,  които  са 

публикувани в папката, в същата папка е публикуван и диск, който 

съдържа  снимки,  приложени  и  представени  при  първоначалното 

подаване на сигнала в Районната избирателна комисия.

Жалбата е срещу Решение № 105-НС на 24 РИК в София. С 

това решение районната избирателна комисия е приела, че е налице 

залепване  и  поставяне  на  агитационни  материали на  места  извън 

определените  от  кмета  на  общината,  поради  което  е  налице 

нарушение  на  Изборния  кодекс  и  е  постановила  премахването  на 

тези агитационни материали от кмета на район Искър. Това решение 
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е  обжалвано.  Пропуснах да  кажа,  че  е  публикуван и  проектът  на 

решение.  Той е  с  № 4578.  В жалбата  се  твърди,  че  са  допуснати 

процесуални нарушения, както и че решението е незаконосъобразно. 

Основната аргументация на жалбоподателя се свежда до това, 

че  същият  със  свое  писмо  от  началото  на  март  е  поискал  и  е 

уведомил  Столична  община  за  провеждане  на  мероприятия  по 

Закона за митингите и манифестациите. Получил е съгласувателно 

писмо и приема, че след като е получил съгласувателно писмо, на 

всички  места,  за  които  е  съгласувано  провеждането  на  тези 

мероприятия, му е дадено съгласие от Столична община да поставя 

агитационни  материали  на  съответните  места.  Публикувано  е  в 

административната  преписка  както  писмото,  с  което  е  поискано 

съгласуване, така и съгласувателното писмо на кмета на Столична 

община, на което обръщам внимание, че в т. 2 изрично е разяснено, 

че  Столична  община  не  съгласува  провеждане  на  предизборна 

кампания  и  раздаване  на  агитационни  материали  във  връзка  с 

провеждане на парламентарните избори. 

След  като  са  получили  сигнала,  тоест,  решението  е 

постановено  във  връзка  със  сигнал,  който  е  получен  в  районната 

избирателна  комисия,  сигналът  е  от  гражданин.  Към  сигнала  е 

приложен  технически  носител  с  доста  на  брой  снимки,  които 

установяват  разлепването  и  поставянето  на  различни  плакати  и 

други  агитационни материали,  в  повечето  случаи  на  огради,  като 

цяло  на  общинска  инфраструктура  –  по  спирки,  по   огради,  по 

огради към имоти, по преграждения на самата улица, които отделят, 

примерно трамвайното трасе и т.н. 

Извършена  е  проверка  след  постъпилия  сигнал  от  трима 

колеги от районната избирателна комисия съвместно със заместник-

кмета от Столична община – район Искър“. Съставен е констативен 

протокол,  като  в  констативния  протокол  подробно  са  изброени 

местата,  на  които  е  установено,  че  са  поставени  посочените 

агитационни материали. колегите разполагат със заповедта на кмета 

на Столична община и приложението към нея, в което са определени 
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местата за цялата столица, в които могат да се поставят агитационни 

материали  и  са  установили,  че  проверените  места,  на  които  е 

установено поставяне на агитационни материали, не съвпадат с тези 

са определени със заповедта на кмета на Столична община, поради 

което  са  постанови  обжалваното  решение.  Ето  защо,  колеги,  аз 

предлагам  да  приемем,  че  жалбата  е  подадена  от  Борис  Цветков 

Цветков  в лично качество като кандидат за народен представител, 

тъй  като  приложеното  по  административната  преписка  писмо 

пълномощно  е  от  председателя  на  БСП  и  е  за  осъществяване  на 

определени действия от името и за сметка на политическа партия 

БСП, а не на коалиция „БСП за България“. 

Пропуснах  само  да  кажа,  че  първоначално  жалбата  е 

постъпила в Централната избирателна комисия директно, без да е 

депозирана в районната избирателна комисия, поради което по мое 

искане  от  районната  избирателна  комисия  комплектуваха  цялата 

административна  преписка  и  я  изпратиха  в  ЦИК  незабавно, 

включително и техническия носител, на който се намират снимките, 

приложени  към  първоначалния  сигнал.  Считам,  че  фактическата 

обстановка  е  изяснена,  всички  факти,  относими  към  сигнала,  са 

установени  и  решението  на  районната  избирателна  комисия  е 

правилно  и  законосъобразно  постановено  в  рамките  на  нейните 

правомощия и компетентност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Благодаря  Ви много  за  детайлния доклад,  господин Пенев. 

Надявам се, че се запознахте с документите. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Въпросните  агитационни  материали 

освен че са,  разбира се,  на коалицията „БСП За България“,  но те 

касаят  и  кандидата,  като  е  отразено  на  тях  освен  номерът  за 

гласуване с квадратче, и номерът за гласуване в кръгче. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, време е за запознаване с материалите. Големи са като обем. 
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Очаквах такъв въпрос,  но пропуснах 

предварително да кажа, че в сигнала е посочено и аз съм го цитирал 

дословно така: Действително под № 21 е коалиция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря. Но, уважаеми колеги, докато говорим извън микрофон и 

на  микрофон,  никой  не  разбра  въпроса  и  разбра  отговор  на 

непоставен въпрос. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има снимков материал, в който има 

по четири-пет пъти едно и също място снимано. Къде има забрана на 

детска площадка да се слагат такива? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 

Сидерова постави въпрос. Ще допълните ли въпроса си? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не. Търся детската площадка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Сидерова, това, което говорите в момента, звучи достатъчно неясно. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ясно казвам, че искам да ми дадат 

възможност да се запозная. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Пенев,  да отговорите и след това ще ви дам думата.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, прегледала съм заповедта на 

кмета на Столична община. В нея за територията на район Искър са 

определени  около 7-8 места и нито едно от тях не съвпада с местата, 

посочени в решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Има  ли  други  въпроси?  Госпожо  Сидерова,  Вие  искахте 

въпрос? Запознавайте се с материалите. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Обемни  са  материалите,  не  може 

толкова бързо да стане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 

госпожо Сидерова, ще изключите ли микрофона си, ако не сте взели 

думата? Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Понеже познавам района - това е 24 

район,  в  него два пъти съм била и кандидат.  Снимките,  които са 

много на брой, са възпроизведени не повече от пет-шест места по 

много  пъти,  някои  десет,  някои  повече,  някои  по-малко.  Това  – 

относно обемния материал за обемните нарушения. Считам, че няма 

нарушения.  Самият  кмет  е  предизвикал  това  нарушение,  като  е 

определил 8 места за 21 кандидати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, чухме това изказване. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, няма значение на колко места са, 

защото те ще си вземат от толкова места, на колкото са. снимките са 

без  значение.  Снимковият  материал  само  показва,  че  е  налице 

предизборна  агитация  чрез  агитационни  материали  на  абсолютно 

недопустими места. Освен това, че не са сред предвидените. Имаме 

снимки на детски площадки и на училища големи плакати, изобщо 

разпрострял се е човечецът, нормално е да му премахнат плакатите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  има  ли  други  желаещи  за  изказване? 

Господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: На този агитационен материал, както 

си  коментираме  тук  с  колегите,  надписът  „Купуването  и 

продаването  на  гласове“  не  отговаря  на  чл.  183,  това  също  е 

нарушение. Това също е нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  си  поддържам  предложението  от 

днес.  Колегата  Арнаудов  беше  разграфил  прекрасно  вчера,  да  го 

направи и днес и да отложим разглеждането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, това в момента е процедурно предложение и аз 

трябва  да  го  подложа  на  гласуване.  Обратна  процедура  само  е 

възможна,  или друга процедура? Заповядайте за процедура. 
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Правя обратното предложение, защото 

все пак това нарушение не е предмет на жалбата, нито е предмет на 

решението. Тоест, то няма нищо общо с разглеждането на доклада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване на отлагането, докато 

се разграфи и се премери, колеги. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 5 (Александър Андреев,  

Камелия Нейкова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-

Сидерова,); против – 13 (Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги  

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

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Колеги, не отложихме. 

Заповядайте,  господин  Арнаудов.  След  Вас  е  господин 

Райков. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Гласувах  против,  тъй  като  не  е 

необходимо  да  се  разграфява  допълнително,  за  да  се  прецени 

надписът колко е голям. Той почти е нечетим, толкова е малък.  Но 

искам да си оттегля предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Арнаудов.  Сега  беше  господин  Райков  и  след  това  е 

господин Сюлейман. 

МАРТИН РАЙКОВ: Аз продължавам да съм си радетел на 

183, ал. 1 и да знаем от кого се издава, тъй като тук не го пише, но 

няма да го предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Сега е господин Сюлейман, заповядайте. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

колегата Арнаудов си оттегли предложението, но аз предлагам да се 

самосезираме. Видно е, че не е изпълнено изискването на чл. 183, ал. 

2 и да установим нарушение на тая разпоредба на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нарушение  на 

чл. 183, ал. 1 ли? Да. Благодаря. 
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Заповядайте за процедура. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Моето  процедурно  предложение  е  в 

такъв  случай  да  изпратим в  тази  част  материала  отново  на  РИК, 

защото в нейна компетентност е да го установи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  е 

предложение по същество. 

Заповядайте. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, аз се позовавам на 

практиката  от  днес,  когато  ние  установихме  нарушение  на 

политическа партия ГЕРБ във връзка с решение 82-НС на районна 

избирателна комисия – Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, има ли други изказвания? Не виждам.

Колеги,  в  залата  много  изказвания  се  направиха,  обаче 

постъпиха  само  две  предложения.  Едното  предложение  беше  да 

установим  нарушението.  Второто  предложение  беше  да  се  върне 

преписката  за  установяване  на  това  нарушение  от  районната 

избирателна комисия. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  основното 

предложение на докладчика. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Севинч  Солакова);  против  –  5  (Александър  Андреев  

Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова Таня  

Цанева).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4616-НС. 

Уважаеми  колеги,  постъпи  допълнително  предложение,  а 

именно,  ние  като  Централна  избирателна  комисия  да  установим 

нарушение на чл.  183,  ал.  1.  Колеги,  режим на гласуване на това 

предложение. 
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Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Севинч  Солакова);  против  –  9  (Александър  Андреев,  Владимир 

Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,  

Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня  

Цанева). 

Ще ползвате ли отрицателни вотове? Не се постигна съгласие 

по този повод. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах против, защото ще подкрепя 

предложението  на  колегата  Пенев  да  го  върнем на  компетентния 

орган. Всякакви паралели с предходното ни решение от преди обед 

не  са  правилни,  защото  касаят  две  различни  хипотези.  В  единия 

случай имахме налице отхвърлително решение, а в момента имаме 

не отхвърлително решение, а решение на РИК, което се обжалва и в 

това  производство  ние  трябваше  да  се  произнесем  по  негавота 

правилност. Така че, аналогията на колегата Сюлейман изобщо не е 

правилна и коректна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  това  беше  отрицателен  вот.  Имате  право  само  на 

отрицателни  вотове  в  момента  и  на  лични  обяснения.  Вие  имате 

лично обяснение. Заповядайте. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги и най-вече колега 

Ивков,  Вие  направихте  предложение  за  изземем  функциите  на 

Районната избирателна комисия – Пловдив във връзка с Решение 82-

НС, като ние установихме нарушение на чл.  183,  ал. 2.  Това е от 

компетенциите  на  РИК.  Аз  съм  убеден,  че  при  едно  евентуално 

обжалване на нашето решение, с което установихме нарушение на 

политическа партия ГЕРБ по тая разпоредба, това решение ще бъде 

отменено.  Но  днес  за  пореден  път  Централната  избирателна 

комисия,  особено  колегите,  които  сега  гласуваха  против,  а 
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подкрепиха  това  решение,  а  то  е  Решение  4593,  показаха  своята 

непоследователност в своите действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има още 

отрицателни вотове. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  аз  гласувах  против,  защото 

смятам,  че  Централната  избирателна  комисия  не  може  да  изземе 

компетентността  на  районната  избирателна  комисия,  а  в  случая 

районната избирателна комисия не се е  произнасяла с  решение,  с 

което установява или отказва да установи на посочената разпоредба, 

какъвто беше предишният случай, където по сигнал именно за това 

нарушение  районната  избирателна  комисия  беше  постановила 

отхвърително,  и  в  онзи  случай  ние  действаме  като  контролно-

отменителна инстанция;  докато в  случая за  първи път се  повдига 

въпросът  за  установяване  на  това  нарушение  и  изцяло 

компетентността на РИК е да го установи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  това  беше  пореден  отрицателен  вот.  Има  ли  друг 

отрицателен  вот?  Не  виждам.  Колеги,  полагам  на  гласуване  и 

последното  постъпило  предложение,  а  именно,  да  върнем 

преписката  на  съответната  районна  избирателна  комисия  за 

произнасяне по евентуално нарушение на чл. 183, ал. 2. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 6 (Александър 

Андреев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  

Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова).

Уважаеми колеги, това предложение не получи необходимото 

мнозинство. 

Остава  основното  предложение  на  докладчика,  което  вече 

гласувахме и събра необходимото мнозинство, което е Решение № 

4616. 

128



Уважаеми  колеги,  трябва  да  продължим  със  следващ 

докладчик  по  същата  точка  –  това  е  Бойкинова.  Заповядайте, 

госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, уведомявам ви, че за утре е 

насрочено дело 34-51 по жалба на „Телеграф“ срещу наше решение 

4553. Насрочено е утре за 11 часа. 

Също така  искам да  сведение  две  възражения от  коалиция 

ДОСТ  с  вх.  №  НС-11-42  и  НС-11-43.  Възраженията  ще  бъдат 

приложени към актовете и изпратени на областния управител. Също 

така ви докладвам и възражение срещу акт № 2 на ЦИК с вх. № НС-

20-95 от днешна дата. То е от Борислав Зюмбюлев, редактор на „24 

часа“. 

Докладвам ви и решенията по днешните три дела: дело 33-

32/2017  г.  То  е  по  жалба  на  Любима  Бургазлиева  срещу  нашето 

решение  4546.  То  е  отхвърлително,  но  съдът  е  оставил  без 

разглеждане жалбата й като недопустима. Дело 33-35 по жалба на 

областния  управител  на  Кюстендил,  срещу  наше  решение  4535. 

Отхвърлена е жалбата. Дело 34-04 – то е по жалба на политическа 

партия „Воля“ срещу нашето протоколно решение. Отговорът, който 

им изпратихме, също е отхвърлена жалбата като неоснователна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Бойкинова.  Понеже  много  бързо  ги  докладвахте,  областният 

управител на? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Областният управител на Кюстендил 

обжалва нашето решение,  с  което ние оставихме без  разглеждане 

неговата жалба срещу решението на РИК. Не са качени решенията, 

защото справката е по телефона. Още се обезличават данните. Утре 

ще  бъдат  качени.  Отхвърля  жалбата  и  по  двете  дела  –  и  на 

политическа партия „Воля“, о на областния управител, а остава без 

разглеждане само на „Любима Бургазлиева, която е председател на 

Управителния съвет, която обжалва нашето отхвърлително решение. 

А колегата Нейкова ще си докладва нейните доклади.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Аз ще 

по  моля  още  веднъж  утре,  когато  ние  се  снабдим  с  решение  и 

определение на съда, те да бъдат публикувани във Вашата папка, за 

да могат всички колеги да се запознаят. 

Следващ докладчик е госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

Решение  3580  по  дело  31-96  срещу Наше  решение  4518,  с  което 

установихме нарушение на „Телеграф“ ЕООД за разпространение на 

книгата  „Крадци  на  демокрация“.  Жалбата  е  оставена  без 

разглеждане  в  една  част,  а  в  другата  е  отхвърлена  като 

неоснователна. 

В папка с моите инициали от днес решенията: Решение 3596 

по административно дело 32-10 срещу Решение 4520 от 15 март на 

ЦИК. Това е нашето решение, с което потвърдихме решението на 

Районната  избирателна  комисия  Пловдив  за  агитационните 

материали  на  коалиция  „Движение  Да  България“.  Жалбата  е 

отхвърлена. 

Решение 3581 по административно дело 32-79 срещу решение 

4503,  с  което  постановихме  премахване  на  видеоматериал  от 

страницата  на  „БТВ  Медия  груп“.  Това  е  за  предаването 

„Мармалад“. Тук вече е различната практика на ВАС. Отменено е 

нашето решение. Може да се запознаете с мотивите на съда. 

Последното решение е 3597 по административно дело 32-72 

срещу решение 4519 от 15 март на ЦИК. По това дело никой не се 

яви, защото е отхвърлително решението на ЦИК. Решението на съда 

е:  обезсилват  нашето  решение,  прекратяват  производството.  В 

мотивите ще се запознаете какви са на съда – че сме се произнесли 

по жалба, която е депозирана от ненадлежна страна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължете.

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

20-53 от 23 март сме получили материалите, които изискахме, ако си 

спомняте, по сигнал на Нова телевизия във връзка с излъчен видео 
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материал на 10 и 11 март, където поискахме превод на една песен, 

която беше на език, различен от българския. В моя папка от днешно 

заседание са тези материали. Моля да се запознаете и утре ще ви 

предложа проект на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, уведомявам ви, че писмото, 

което  ви  докладвах  преди  два  дни,  с  което  кметът  на  община 

Калояново ни уведоми, че няма подадени заявления от избиратели, 

които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия и предвид 

различната  информация,  която  се  съдържа в  материалите по този 

случай,   проведох  разговор  със  секретаря  на  община  Калояново 

господин Ганев. Той  каза, че такива заявления действително са били 

занесени в общината от лице което не е имало представителна власт 

и  са  били  в  един  плик  и  са  оставени  в  администрацията.  Те 

действително  не  са  получили  входящ  номер  и  поради  това  те 

приемат,  че  няма  такива  заявления.  Помолих  господин  Ганев, 

защото го попитах тези заявления в крайна сметка в общината ли са, 

или не са в общината. Той каза, че ще провери и в случай, че все още 

са някъде из канцелариите – цитирам ви го дословно, – ще ни ги 

изпрати,  за  да  видим какви са тези заявления.  Към заявленията  е 

имало приложени експертни решения на ТЕЛК. Той каза, че по тези 

решения в различна степен е била групата инвалидност на тези лица. 

До момента не сме получили тези заявления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Беше 

важно да се допълни докладът. 

Колеги, има още докладчици. 

Заповядайте,  госпожо Нейкова.  Моля  за  внимание,  часът  е 

19.15. Имаме още доклади. Госпожа Нейкова има думата. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  тази  ситуация  за  тези 

заявления в община Калояново, така или  иначе, до момента те не са 

изпратени  от  общината,  но  заради  административни  неуредици  в 

крайна сметка тези хора, които са попълнили тези заявления, най-
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вероятно  очакват  някакъв  отговор  и  е  следвало  ако  общината  ги 

приема за нередовни, или да ги информира каква е нередовността, 

или по някакъв начин да ги уведоми, че няма да има възможност за 

гласуване  с  подвижна  избирателна  кутия.  Всъщност  това  имах 

против,  когато помолих колегата  Иванова в нейният доклад да се 

включа и аз със свързан доклад, но явно сме се разминали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  аз  благодаря  за  допълнителната  информация.  Колегите, 

които искат спокойствие, ще ми помогнат ли? Колеги, бих искала да 

ви  напомня,  че  има  два  дни  до  изборите.  Госпожо  Нейкова, 

приключихте с Вашия доклад. Колеги, имаме още двама докладчика 

по тази точка.  След това  ще поставим и другите въпроси.  Имаме 

важни организационни въпроси и гарантиране и правото на глас на 

всички избиратели. 

Госпожо  Матева,  Вие  сте  следващ  докладчик  по  точка 

„Жалби и сигнали“? 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам, че с вх. № НС-15-

256-1 от 23 март е пристигнала оригиналната преписка по жалбата 

срещу Решение на Районна избирателна комисия - Враца, по което 

ние вчера се произнесохме, така че – само за сведение. То е качено 

във  вътрешната  мрежа.  Другото,  което  ви  докладвам  също  за 

сведение и запознаване,  е сигнал, всъщност е писмо от Българска 

национална  телевизия,  подписано  от  госпожа Вяра  Анкова  и  към 

него е приложен диск със съдържание в папката с моите инициали. 

Ще ви моля да се запознаете.  Номерът е НС-20-92 от 22 март  от 

2017 г., но днес ми е донесено. Изпраща се от госпожа Анкова, която 

казва, че Управителният съвет на Българската национална телевизия 

се е самосезирал, след като е установил, че в периода от 21 до 23 

март  –  не  знам  как  са  установили  23  март,  като  на  22  март  са 

изпратили  това  писмо  –  в  програмата  на  БНТ  1  е  излъчен 

предизборен  клип  на  Коалиция  от  партии  и  коалиция  на 

недоволните, като текстът на песента, с която е озвучен клипът, по 

тяхно  мнение  съдържа  обидни  квалификации  по  отношение  на 
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Народното събрание и отрицание на правовия ред в държавата.  С 

оглед на  факта,  че  предизборната  кампания за  избори за  народни 

представители,  те  считат,  че  са  налице  сериозни  основания  за 

незаконността  в  съдържанието  на  тази  форма  на  предизборна 

агитация и ни изпращат диска със съдържанието на тази песен за 

становище по компетентност. Така че ви го предлагам в момента за 

запознаване да го изгледате. Утре ще го разискваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, госпожа 

Нейкова и госпожа Матева още отсега са включени в Доклади по 

дела, жалби и сигнали в утрешния ден. 

Следващ докладчик е господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-224 от 

22.03.2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпил сигнал 

от Денислав Насков Данкин с посочен адрес и телефон за контакт, 

до Ивилина Алексиева, относно печатни материали. На Централната 

избирателна комисия е сигналът.  „Уважаема госпожо Алексиева в 

сградата  на  областна  администрация,  Кюстендил  са  разположени 

печатни  материали  на  ЦИК,  плакати  и  брошури  с  информативен 

характер  във  връзка  с  предстоящите  парламентарни  избори. 

Уведомява  ни  подателят  на  сигнала,  че  същите  съдържат  текст  с 

гласуването  задължително“,  без  да  се  посочи  обаче,  че 

неизпълнението  на  това  задължение  вече  не  е  санкционирано  в 

държавата  и  за  негласуване не  може да  бъде  налагана  санкцията, 

предвидена  в  чл.  242а  от  Изборния  кодекс,  тъй  като  същият  бе 

обявен за противоконституционен с Решение на Конституционния 

съд на Република България № 3 от 2017 г. и като такъв не може да се 

прилага. 

След  като  целта  на  тези  материали  е  да  запознаят 

избирателите с техните изборни права и задължения, трябва да им 

бъде предоставена цялата информация, а не полуистини. 

Считам, че наличието единствено на текста със съдържание 

„гласуването е задължително“, каквото формално все още наистина 

е, може да въведе в заблуждение избирателите, че ако не гласуват, 
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рискуват да бъдат санкционирани. Това е недопустимо. Апелирам за 

коректност. 

Вчера е качен сигналът. Затова моля да предприемете спешни 

действия, като адресирайки проблема, изпратете чрез средствата за 

масова информация съобщение до избирателите,  което съобщение 

да  бъде  разпространено  на  същите места,  където  са  разпратени и 

въпросните  ваши  печатни  информационни  материали.  Моля  за 

предприетите  от  вас  действия  да  бъда  уведомен  с  писмо  на 

горепосочения адрес или електронна поща. 

Този  сигнал,  който  ви  докладвах,  първоначално  е  дошъл 

неподписан, пише само „с уважение, Денислав Данкин“ След това 

не знам, някой сигурно е дал указания, е получен сигнал, вх. № НС-

22-224(1) от 22.03, абсолютно същият сигнал, който вече е подписан 

след  „с  уважение,  Денислав  Данкин“  и  има  поставена  дата.  Пак 

казвам, това е получено по електронната поща, не в оригинал. 

Уважаеми колеги, моля да се запознаете със сигнала. Считам, 

че на първо място твърдяното от господин Данкин не са по истини, а 

това е истина, тъй като текстът „Гласуването е задължително“ е в 

Изборния кодекс и той не е отменен и не е отменен постулатът, че 

гласуването е задължително. Това – на първо място. На второ място, 

считам, че едно нещо, което е задължително, не трябва непременно 

да  бъде  скрепено  със  санкция.  Тоест,  не  приемам  –  това  е  мое 

мнение, разбира се, не приемам твърдяното, че трябва задължително 

да посочим, че вече за негласуването няма да бъде налагана санкция. 

Тоест, така, сам поставен по себе си „гласуването е задължително“, 

не е нито полуистина, нито лъжа, а това е норма от Изборния кодекс, 

която не е отменена.

Отделен е фактът, че наистина имаше предвидена санкция за 

хората или за избирателите, които не са упражнили правото си на 

глас в два последователни избора от един и същи вид, но това не 

променя  постулата  или   изборната  норма,  че  гласуването  е 

задължително. 
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Това е моето становище, уважаеми колеги. Обаче господин 

Данкин желае да бъде информиран на имейл или с писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Безспорно, материалът е съставен преди 

Конституционното решение. Безспорно, той вече е отпечатан преди 

Конституционното решение. За яснота,  да не бъркаме морален дълг 

с  правна  норма.  Вярно  е,  текстът  е  така,  но  продължаваме  с 

думичката  дълг.  Дълг  е  морална  категория,  правна  норма  по 

определение е нещо съвсем друго. Структурата на правната норма 

като  правило  за  поведение,  създадено  от  държавен  орган,  има 

хипотеза, диспозитив и санкция. Структурата на правната норма е 

нещо различно от дълга. Да не бъркаме правна норма с дълг. В този 

смисъл, във втората част на съжденията на господина – те са верни. 

Вярно е, за следващите избори вече трябва да знаем и да посочваме 

освен че е задължително като дълг, така и да сочим, че въз основа на 

Конституционно решение вече няма санкции, поради което това вече 

не е правна норма по определение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Реплика към изказването 

на господин Чаушев. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Репликата ми е в смисъл, че ние досега 

като  сме  писали,   че  гласуването  е  задължително,  никъде  не  сме 

посочвали  каква  е  санкцията.  Така  че  може  да  продължат  тези 

плакати  да  бъдат  с  този  текст  –  гласуването  задължително.   Бих 

приел  на  господин  Чаушев  предложението,  ако  досега  пишехме 

гласуването  задължително  и  отдолу  пишехме  текста,  който  е 

отменен  от  Конституционния  съд,  а  именно  чл.242  от  Изборния 

кодекс,  което  е  допълнителна  информация  към  избирателя.  След 

като досега не сме го писали, че има санкция не виждам защо да 

пишем нещо, което не сме писали да го опровергаваме и да кажем 

вече, че няма санкция. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Дуплика. 
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Безспорно  е  така.  Нямаме  време. 

Изказването ми беше просто за яснота. Да не бъркаме пожелателни 

морални неща фиксирани в закона с понятието правна норма. След 

като Конституционния съд се е произнесъл, че няма санкции от тук 

нататък вече не използваме понятието правна норма. Само за това 

твърдях. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Госпожа 

Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз исках да подкрепя предложението 

на  докладчика  да  остане  за  сведение.  Целта  на  разяснителната 

кампания е да разясни правата и задълженията на гражданите, а не 

да ги плаши със санкции или да им казва, че няма да имат санкции. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, аз също така бих искала да ви припомня, 

че след като решение № 3 от 23.02.2017 г. на Конституционния съд 

беше  обнародвано  в  Държавен  вестник,  ние  включихме  в  нашата 

рубрика  въпроси  и  отговори,  както  и  отговаряхме  на  редица 

граждани,  които  поставяха  въпроси  свързани  конкретно  със 

санкциите. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Само  в  допълнение  това  не  е  първия 

въпрос  на  гражданин,  който  пита  дали  продължава  да  е 

задължително гласуването след произнасянето на Конституционния 

съд. И други колеги имаха. Във Фейсбук също се пишеше и са ни 

задавали въпроси и сме отговаряли. Но в крайна сметка предвидено 

е,  че  гласуването  е  задължително  в  Изборния  кодекс  и  то  не  е 

отменено. И докато не бъде отменено, ние ще си го разясняваме, че е 

задължително. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само искам да направя уточнение, че 

колеги  наистина  и  аз  съм имал въпроси,  запознат  съм,  че  имаше 

въпроси  дали  има  санкции  и  какво  следва,  ако  дадено  лице  не 

упражни правото си на глас. Но тук подателя на сигнала е наясно с 

това нещо. Той не пита. Това не е въпрос. Той не призовава където 

сме  написали  гласуването  задължително  да  сложим  текст,  че 
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санкцията е отменена. Искам само да кажа на господин Чаушев, че 

това наистина не е правна норма, а това е принцип на изборното 

законодателство. Принцип, че гласуването е задължително в чл.3. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Под  формата  на  реплика  на  колегата 

Баханов,  след  като  ни  призовава  по  този  начин  нека  да  му 

отговорим, че чл. 3 не е отменен, продължава да действа и да му 

изпратим съдържанието на чл. 3 от  Изборния кодекс.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С уточнението, че чл.3 не е обвързан със 

санкции и чл.3 прави разлика между понятието морал, дълг, което е 

свързано  с  личност,  личен  избор,  автономност,  достойнство,  ако 

щете като гражданин. Но във всеки случай това не е правна норма и 

именно за  това  е  отменено  от  Конституционния  съд,  че  морални 

категории не могат да влизат в противоречие с Конституцията, която 

казва, че гласуването е право, подчертавам право, възможност, дълг, 

избор,  автономност,  но  във  всеки  случай  не  е  задължение 

санкционирано от държавата именно въз основа на действащата ни 

Конституция. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, мисля, 

че всички мнения и становища се чуха. Овен това този дебат сме го 

водили и преди. 

Има ли други желаещи за изказване? Няма.

Колеги, в зала постъпи предложението на госпожа Матева. 

Подлагам го на гласуване. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 9  (Ивилина Алексиева, 

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил Христов, Иванка 

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева, 

Румяна Сидерова), против – 5 ( Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман). 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Колеги,  не  постигна 

необходимото  мнозинство  това  предложение.  Ще  остане  за 

сведение. 
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Отрицателен  вот  давам  на  господин  Чаушев.  Давам  на 

госпожа Солакова да води за малко, като след господин Баханов е 

самата тя. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Чл.  3  е  разпоредба.  Действително  не  е 

отменена, но да не бъркаме разпоредба с правна норма. Именно въз 

основа господин Христов, не разбирате от право, именно въз основа 

на разпоредби, когато прочете първи курс обща теория на правото 

може да обсъждам с вас проблема. Има разлика  господин Христов, 

ако прочетете първия учебник, между разпоредба  и правна норма. 

Правната норма се извлича от разпоредбата и независимо дали има 

разпоредба,  ако  структурата  на  правната  норма  няма  хипотеза, 

диспозиция и задължителна санкция тя вече не е правна норма. Има 

някакво си благопожелание. В този смисъл вече господин Христов, 

ако разбирате за какво говоря ми беше и въпросното отрицателно 

мнение. Не е достатъчно да кажем, че съществува чл.3, а трябваше 

да кажем, нищо че съществува трети, именно въз основа на решение 

на Конституционния съд вече не съществуват санкции. 

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Господин  Баханов  имате 

думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Вх.  № НС-05-124 от  22.03.2017 г.  по 

повод  изборите  рекламиращи  се  като  кандидати  представители 

Коноба. От Общински съвет за наркотични вещества – Благоевград 

сме получили сигнал. 

Уважаеми  дами  и  господа  от  Централната  избирателна 

комисия Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград се 

обръща към вас  по повод рекламиращи се  като представители на 

конопа кандидати от определена партия в изборите. Бихме искали да 

знаем тези избори за народни представители или представители на 

нашия народ ли са  за представители на конопа. Ако има някаква 

промяна  в  избирателния  закон  и  ние  избираме  представители  на 

конопа, моля да разясните на избирателите, защото те не знаят. Не 

сме специалисти в областта на избирателното право,  но знаем,  че 
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има закон, с който се забранява рекламата на наркотични вещества 

пряка и не пряка. 

Какво ще ни посъветвате да говорим на родителите особено 

на  учениците,  които  при  срещите  си  последните  две  седмици 

разясняваха,  че  сега  Народното  събрание  ще  защитава  конопа, 

марихуаната  и  те  ще  гласуват  за  конопа.  Притеснени  сме,  че  за 

поредни  избори  се  налага  ние  да  вземаме  отношение,  вместо 

предварително да са уведомени партиите да не нарушават законите и 

да не работят още преди да са станали депутати срещу децата на 

България. 

Няма посочена нито партията срещу която е. Свързах се по 

телефона и казаха, че става въпрос за някакъв кандидат на партия, 

която във фейсбук си е вписала някакъв профил, така че предлагам 

това да остане за сведение. 

ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, изказания 

имате  ли?  Няма.  Остава  за  сведение  докладваното  от  колегата 

Баханов. 

Следващият докладчик съм аз. 

Заповядайте госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-06-60 от днешна дата от зам.-кмета на община Девин, който ни 

съобщава, че секретаря на общината е в дългосрочен отпуск и със 

заповед  на  кмета  на  общината  е  определено лице,  което замества 

секретаря на община Девин. В същото време кмета на община Девин 

е излязъл в отпуск от 16-ти до 24 март и със заповед е определил 

заместник-кмета да го замества по време на отпуската. 

Господин  Солаков  пита  кой  да  подписва  избирателните 

списъци.  Отговарям  му  в  моя  папка,  че  списъците  трябва  да 

подпишат  лицата,  които  заместват  кмета  и  секретаря  и  са 

определени за това със заповед. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, вижте 

отговора. Моля за вашите коментари. 

Уважаеми колеги, гласуваме. 
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Гласували  15 членове на ЦИК:  за – 15  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, 

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова),  против  –  

няма. 

Приема се. 

Заповядайте господин Арнаудов за медийните пакети и след 

това госпожа Солакова. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

запитване от инфо мрежа ЕООД с вх. № НС-24-250 от 23.03.2017 г. 

за политическа партия „Воля“. Заявката е на стойност 500 лв. с ДДС. 

Предлагам да отговорим. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, моля 

да гласуваме днес, тъй като утре е последния момент, в който могат 

да се ползват пакети. 

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил 

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

Бойкинова,  Румяна  Сидерова),  против  –  4 (Камелия  Нейкова, 

Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Росица Матева). 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладваме писмо с вх. № НС-

24-251 от 23.03.2017 г. Писмото е дошло от Би Ти Ви медия груп, в 

което ни информират, че след като сме отказали да одобрим договор 

между  тях  и  политическа  партия  ДРОМ,   те  са  се  съгласили  по 

между си договора да бъде автоматично прекратен след получаване 

на отказа от ЦИК. 

Само ще припомня, че договора е бил на стойност 39 950 лв. 

почти целия медиен пакет на тази политическа партия ДРОМ. И в 

тази връзка от същата Би Ти Ви медия груп е дошло ново запитване 

пак  за  политическа  партия  ДРОМ.  Този  път  с  намалена  цена  на 

192017 лв. Тъй като има много малко време заедно със запитването е 

постъпил  и  договор  между  Би  Ти  Ви  медия  груп  и  политическа 
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партия ДРОМ на същата цена 19 217 лв. и 72 ст. за излъчване на 

предизборен клип. Три броя клипове с дължина 42 сек. Всичките ще 

бъдат излъчени на 24.03.2017 г. в телевизиите на Би Ти Ви медия 

груп,  които са  няколко –  Би Ти Ви,  Би  Ти Ви екшън,  Би Ти Ви 

синема, Би Ти Ви комеди, Би Ти Ви лейди или ринг. 

Моля да отговорим на заявката и да одобрим договора.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  одобряването  на 

този договор. 

Гласували 14 членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова, Росица 

Матева,  Румяна Сидерова),  против – 4 (Георги Баханов, Емануил 

Христов,  Йорданка Ганчева, Мартин Райков).  

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Давам  думата  на 

госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вх. № НС-26-37 от 

23.03.2017  г.  получили  сме  поисканите  от  нас  екземпляри  от 

бюлетините по изборни райони. Предполагам и за извън страната. 

Докладвам  ви  го  само  за  сведение.  Тези  бюлетини  ще  ги 

предоставим на Музея на София.

Докладвам  ви  вх.  №  НС-05-131  от  23.03.2017  г.  По 

електронната  поща  сме  получил  сканирано  писмо  отговор  от 

областен управител на област София по повод нашето писмо, което 

изпратихме  до  зам.-министър-председателя,  главния  секретар, 

областния, кмета на Столична община и кмета на административен 

район Студентски във връзка с неговото искане за предоставяне на 

определен  брой  бюлетини,  които  са  повече  отколкото  са 

разпределени от отпечатаните хартиени бюлетини. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  в  тази 

връзка. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Получих  обаждане  по  телефона  от 

председателя на 23-та РИК. Те са осигурили резерва. Има заделен 
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резерв  10 000  бюлетини в  три  от  районите,  за  да  осигурят  район 

Студентски в случай на нужда.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:   Радвам  се,  че  това  се  записа  и  в 

протокола, защото в крайна сметка всички писма, които досега ви 

докладвам за  сведение  са  във  връзка  и  ако ЦИК реши да  подаде 

заявка  за  допечатване  ние  ще  направим  необходимото  да  ги 

доставим на район Студентски. 

Колеги, аз за втори път казвам, считам че нямаме основание 

за  подаване на нова заявка за допечатване. А всички тези органи 

трябваше да ни отговорят така както сме поискали, какви мерки са 

предприети  за  осигуряване  и  гарантиране  на  правото  на  тези 

избиратели да гласуват в случай, че студентите се включат в София 

и то точно в 23-ти изборен район. 

Колеги, ще ви докладвам едно писмо за сведение. Но ви моля 

да се запознаете с него, за да не се налага дълъг доклад. 

Вх. № НС-03-68 от 23.03.2017 г. От кабинета на министър-

председателя  е  относно повишение мерки за  кибер сигурност във 

връзка с изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г., с оглед и 

на мерките, които държавата предприема в тази връзка. Аз ще оставя 

копие от писмото да го имаме в зала, защото така ще разполагаме и с 

контакти.  Чудесно  според  мен  начинание  за  пряка  връзка  при 

необходимост с компетентните лица. 

Уважаеми  колеги,  писмо  по  електронната  поща  от 

Информационно обслужване с предоставени данни за автомобил, за 

който трябва да се предостави достъп до паркинга или до сградата 

на Централната избирателна комисия. Докладвам ви го за сведение, 

за  да се предприемат необходимите действия. В тази връзка само ви 

уведомявам, че за паркинга очакваме писмо, ако не е получено все 

още по електронната поща. 

Колеги, писмата които получаваме от областните управители 

във връзка със съхранението, разпределението на бюлетините и на 
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книжата  администрацията  продължава  да  има  задължението  да 

попълва и да актуализира тази обобщена справка. 

Докладвам ви вх.№ НС-04-02-28 и НС-04-02-29.  От 23 март 

са и двете писма. Първото писмо е от Главна дирекция национална 

полиция. А второто писмо е от Столична дирекция на вътрешните 

работи. Те са в отговор на нашите писма и са свързани с осигуряване 

на  охраната  във  връзка  с  отправеното  искане  от  наша  страна  в 

определения  период  от  нас  във  връзка  с  произвеждането  на 

изборите. 

Копие от тези писма както обикновено ще бъдат поставени в 

обособената  папка  в  деловодството  и  на  председателя  ще  се 

предоставят. Докладвам ви го за сведение. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо вх. № НС-15-268 от 23 

март  по  електронната  поща.  Сканирано  писмо  подписано  от 

председател  и  секретар  на  РИК  17-ти  във  връзка  с  отправени 

запитвания от служители на Министерство на отбраната с постоянен 

и настоящ адрес на територията на 17-ти изборен район във връзка с 

възможността  за  гласуване  на  военнослужещи  по  Закона  за 

отбраната, които са командировани в изборния ден на границата и не 

могат  да  гласуват  в  секцията  по  местоживеене,  както  и  такива 

военнослужещи,  които  желаят  да  упражнят  правото,  респективно 

задължението  с  да  гласуват,  но  в  изборния  ден  са  дежурни  и  не 

могат да напуснат района на поделенията си. 

Аз ви предлагам да отговорим отново може би и с копие до 

Министерството на отбраната, с оглед на отговорите, които досега 

сме давали за  тази възможност за  лица военнослужещи, които са 

ангажирани с охраната, че могат да гласуват в изборния ден. 

Във връзка със запитването по отношение на процедурата по 

издаване  на  удостоверение  на  членове  на  секционни  и  подвижни 

секционни  избирателни  комисии,  които  ще  бъдат  назначени  в 

изборния  ден.  Искат  указания  дали  тези  удостоверения  ще  се 

издават  посредством  нарочно  разработения  модул  на 

информационното обслужване. Считам, че това е така. В тази връзка 
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на  районната  избирателна  комисия  в  тази  част  предлагам  да  се 

отговори с копие до Информационно обслужване. 

Уважаеми колеги, писмото не е изготвено с оглед на това, че 

е постъпило днес. Предлагам да го гласуваме, за да го изготвя след 

заседанието. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, режим 

на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги 

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

Грозева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Росица Матева), против – 1 (Йорданка Ганчева). 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Продължете.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  НС-00-280от  23 

март. Това е едно писмо от НСИ. Уведомяват ни, че сме включени в 

обхвата  на  статистическо  наблюдение  –  разходи  за  опазване  и 

възстановяване на околната среда през 2015 г. До 12 април 2016 г. 

трябва да се попълни отчет и бележките към него, за да може да се 

изпълни този наш ангажимент. 

Признавам,  че  нямах  възможност  да  направя  съответната 

проверка.  Просто  ви  го  докладвам  на  този  етап,  защото  ще 

предоставя  на  администрацията  след  изборите  да  се  направи 

съответната справка, проверка и ще върна на доклад. 

Вх. № НС-05-109-16 от 23 март 2017 г. По същия начин от 

областен  управител  сме  получили  информация  във  връзка  със 

съхранението на бюлетините. 

Уважаеми колеги,  във  връзка  с  организацията  на  изборите 

във  вътрешна  мрежа  в  папка  имаме  график  за  дежурството  за 

изборния ден. Моля да го погледнете, с оглед на възможността, ако 

имате и предварителна информация, както и предпочитание.   Във 

вътрешната  мрежа  организация  изборен  ден  трябва  да  се  казва 

общата папка и вътре има файл – график, дежурство, изборен ден за 

сътрудниците.  Разпределение,  сътрудници  по  стаи,  явно  това  е 
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последното  наименование.  Това  е  разпределение  по  стаите.  За 

дежурство, което да започва от 7.00 часа и да приключи към 23 часа, 

разбира  се  с  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 

комисия. Ние ще ги освободим, след като уточним графика. След 

като уточним дали през нощта изобщо има необходимост от такова 

дежурство.  В  общи  линии  за  персоналния  състав  на  дежурните 

имате  възможност  да  направите  съответните  корекции.  Искам  по 

принцип да имате предвид този график. 

На  второ  място,  предлагам  да  одобрим  разходи  по  план 

сметката за 220 купона за осигуряване на храна за 220 души от 25 

март до 28 март принципно да посочим тази бройка на този етап. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, режим 

на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, 

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова),  против  –  

няма. 

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за утре напомням, 

че в 17.30 часа са уведомени сътрудниците, които в изборния ден ще 

приемат  информацията  по  стаите  и  след  това  документите  от 

районните избирателни комисии. Предлагам да им се изготвят само 

извлечения  от  методическите  указания  на  РИК  втора  част  от 

оперативния  план  и  разбира  се  да  се  покажат,  визуално  да  имат 

представа  за  протоколите  на  районните  избирателни  комисии,  на 

секционните избирателни комисии. 

Имах  възможност  днес  да  говоря  с  колегите  Емануил 

Христов, Иванка Грозева. Имате възможност още утре да прецените 

съобразно графика, който имаме и срещата, която започва от 18.00 

часа, за да може да присъстваме тези, които имаме възможност долу 

където ще се проведе този кратък инструктаж на сътрудниците. 
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Уважаеми  колеги,  предлагам  да  изпратим  още  едно 

допълнение  към искането  ни  за  осигуряване  на  храна  в  стола  на 

хранителния  комплекс  до  ротондата.  Закуска  в  бюфета  източно 

крило за 18 души. Като приемем принципно решение  за възлагане 

по заявка доставка на храна и общия брой да е 22 броя. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, гласуваме. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева, 

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева), против – няма. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Уважаеми  колеги, 

позволете ми свързани доклади. Ще докладвам само две неща. 

На първо място колеги във вътрешна мрежа в моя папка ще 

видите вх. № НС-03-66 от 23.03.2017 г. Докладвам ви го за сведение. 

Това е стенографския запис от работната среща на координационния 

механизъм.  Тук  има  и  въпроси  свързани  и  с  Министерство  на 

външните  работи  и  с  Държавна  агенция  национална  сигурност  и 

други  въпроси,  които  бяха  обсъждани.  Моля  ви  колеги,  да  се 

запознаете с него. 

На второ място, както госпожа Солакова утре ви припомни за 

17.30 часа,  така и аз  припомням за срещата с представителите на 

ПАСЕ  утре  в  18.00  часа.  В  моята  папка  с  вх.  №  НС-02-32  от 

23.03.2017 г. е представен списъка на участниците. За утре ще го има 

преведен на български език. Но ни е поставен и въпрос къде ще бъде 

проведена тази среща. 

Уважаеми колеги, предлагам да отговорим, че тази среща ще 

бъде  проведена  с  ПАСЕ  долу  в  източното  крило,  там  където 

Централната избирателна комисия ще приема документите. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

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

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева, 
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Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев), против – няма. 

Приема се. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря колеги. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание утре в 10.30 часа. 

(Закрито в 20.10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенографи:

Цвета Минева

Силвия Михайлова 

Юлия Стоичкова
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