
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 512

На  24  март  1017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади по писма. 

Докладват:  Севинч  Солакова,  Румяна  

Сидерова,  Румен  Цачев,  Йорданка  Ганчева,  

Иванка  Грозева,  Бойчо  Арнаудов,  Камелия 

Нейкова,  Росица  Матева,  Ерхан  Чаушев,  

Таня  Цанева,  Александър  Андреев,  Георги  

Баханов

2. Доклад по оперативни планове. 

Докладва: Румяна Сидерова

3. Доклади относно медийни пакети. 

Докладва: Таня Цанева

4.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват:  Мария  Бойкинова,  Росица 

Матева 

5. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели.

Докладват: Таня Цанева, Катя Иванова

5a. Проект на решения за регистрация на партии и коалиции 

за участие в частични местни изори.



Докладват: Катя Иванова, Ивайло Ивков 

5б. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Царево.

Докладва: Александър Андреев

5в. Доклади относно гласуване извън страната.

Докладва: Иванка Грозева

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват:  Росица  Матева,  Камелия  

Нейкова,  Румяна  Сидерова,  Мария 

Бойкинова,  Таня  Цанева,  Катя  Иванова,  

Мария  Мусорлиева,  Бойчо  Арнаудов,  

Цветозар Томов 

7. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

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

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

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

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

Цанева. 

Заседанието  бе  открито  в  10.45  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  днешното 

заседание.

Колеги, предлагам следния проект на дневен ред:

1. Доклади по писма.  Докладчици от вчера  и евентуално 

заявили се  нови,  а  именно:  госпожа Солакова,  госпожа Сидерова, 
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господин  Цачев,  госпожа  Ганчева,  госпожа  Грозева,  господин 

Арнаудов,  госпожа  Нейкова,  госпожа  Матева,  господин  Христов, 

госпожа Цанева.

2. Доклад  по  оперативните  планове.  Докладчик  госпожа 

Сидерова, доклад от вчера също.

3. Доклади относно медийни пакети с докладчик госпожа 

Цанева.

4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. Докладчик госпожа Бойкинова.

5. Проект  на  решение  относно  регистрация  на 

наблюдатели. Докладчик госпожа Цанева.

6. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици госпожа 

Матева,  госпожа Нейкова,  госпожа Сидерова,  госпожа Бойкинова, 

госпожа Цанева.

7. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения на 

така предложения дневен ред? 

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Да ме включите в т. 5 с два проекта на 

решение  за  допълнение  на  решение  относно  регистрация  на 

наблюдатели и в доклади по дела, жали и сигнали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

госпожо Иванова.

Госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  В  запечатани  помещения  да  ме 

добавите, ако обичате.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

госпожо Матева.

Други? Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване.
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Гласували 12  членове на  ЦИК: за  –  12 (Владимир Пенев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Росица  

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

Стоева-Сидерова), против – няма.

Уважаеми колеги, прие се дневният ред.

Бих искала да ви информирам, че по обективни причини – 

служебен ангажимент госпожа Бойкинова ще закъснее.  Уведомена 

съм, че и господин Арнаудов ще закъснее.

Колеги, преминаваме към т. 1 от дневния ред:

1. Доклади по писма.

Първи докладчик е госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, № НС-05-133 от 24 

март  2017  г.  по  електронната  поща  сме  получили  имената  на 

служителите,  телефони  и  имейли  за  контакт  от  областна 

администрация Стара Загора. Възползвам се от тази преписка да я 

докладвам за  сведение  на  ЦИК и  да  се  уточним да  възложим на 

администрацията  изготвянето  на  информационни  материали  за 

изборния ден с актуални данни за техническите екипи по областни 

администрации за връзка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Севинч Солакова,  

Таня  Цанева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова),  против  – 

няма.

Благодаря.

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, позволете ми да се 

поправя по един доклад от вчера вх. № НС-26-37 от 23 март 2017 г. 
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Реших, без да съм изчела писмото до края, че става дума за отговор 

на наше писмо с искане да ни предоставят  бюлетини по изборни 

райони, които да предоставим на Музей на София. Оказа се,  след 

като  председателката  отвори плика,  че  става  въпрос за  изпратени 

материали във връзка с договора, който имаме с Печатница на БНБ 

за възлагане на отпечатването на бюлетините и те по изпълнение на 

този договор, т. 3.9 изпращат окончателен констативен протокол за 

извършената услуга въз основа на протоколите по т. 3.5 от договора, 

като прилагат екземпляри от тези протоколи. Това са протоколите за 

предаване на бюлетините от съответната печатница, включително за 

гласуването извън страната. 

Предлагам за сведение на Централната избирателна комисия 

и  да  възложим  на  главен  юрисконсулт  Николай  Желязков  със 

съдействието и на експертите, които ни подпомагат в тази част от 

дейността от администрацията на Министерския съвет, да извършат 

съответна  проверка  да  изразят  становище  и  след  това  ние, 

комисията,  макар  да  сме  си  приключили  работата  формално  ще 

помоля да внесем обратно доклада в зала.

Докладвам  ви  го  днес  за  сведение  и  за  възлагане  на 

проверката от юрисконсулт Желязков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, гласуваме. 

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

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, Севинч Солакова,  

Таня  Цанева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова),  против  – 

няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик е госпожа Сидерова.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви три 

писма с вх. № НС-22-225 от 22 март 2017 г.; НС-22-221 от 22 март 

2017 г. и НС-22-227 от 22 март 2017 г. от участници в обучението, 

проведено в 24-РИК – членове на секционни избирателни комисии 

на територията на район „Средец“,  с което ни питат трябва ли да 

предлагат  методическите  указания  или  стриктно  да  спазват 

указанията  на  районната  избирателна  комисия,  която  им  е 

разпоредила черновата от протокола да бъде оставена извън чувала и 

да се носи заедно с протокола с изборните резултати, както и при 

всяко влизане и излизане на член от секционна избирателна комисия 

да  водят  списък  кой  е  влязъл  и  кой  излязъл  от  наблюдатели, 

застъпници, представители на партии, като отбелязват и в колко часа 

влиза и в колко часа излиза. 

Било  е  дадено  на  обучението  указание  приемо-

предавателните  протоколи № 74  и  75  за  списъка  за  приемане  на 

бюлетините и другите книжа и материали черновата от протокола на 

СИК и неизползвания формуляр на СИК да бъдат извадени извън 

торбата, което противоречи, както на нашите методически указания, 

така и на решението за опаковане, така и на проведеното обучение, 

което направихме на районните избирателни комисии от София, на 

които изрично им беше казано, че приемо-предавателният протокол 

трябва да бъде пресниман от комисията в началото на изборния ден 

и  копие  от  него  да  носят  комисиите,  а  оригиналният  приемо-

предавателен протокол да  се приеме в торбата,  включително и за 

останалите материали. 

Писмата са ми във вчерашна папка. Предлагам да изпратим 

едно писмо до 24-РИК с указания при раздаване на бюлетините и 

изборните  книжа на  секционните  избирателни  комисии следва  да 

укажат писмено, а може би копие от това писмо да сложат, че първо 

– при прибиране на бюлетините и други книжа в чувала следва да се 

приберат приемо-предавателният протокол № 74 и приложение № 

75, като предварително направените копия от тях се слагат в плик № 

2,  за  да  може  да  е  по-лесно  на  комисиите,  както  казахме  на 
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обучението. Неизползваният формуляр влиза в торбата, черновата на 

протокола, подписана от членовете на СИК влиза в торбата, а копие 

от нея може да бъде оставено в плик № 2. Тук някои колеги изразиха 

съмнения дали трябва да пишем, че копие от него могат да направят 

и да оставят в плик № 2. Съображенията на районната комисия са 

били,  че  така  по-лесно  ще  се  ориентират  дали  има  техническа 

грешка и дали правилно са пренесени данните.

Трето.  Протоколите с взетите решения по споровете по чл. 

279, ал. 3 трябва да се приложат към протокола с резултатите. Това 

са споровете за действителност и недействителност на гласа – така, 

както  пише  и  в  самия  протокол,  Приложение  №  87-НСХ  от 

изборните книжа. 

Чувалите с бюлетините и изборните книжа и материали не се 

отварят от РИК по никакъв друг повод, освен в случаите на чл. 287, 

ал. 3 в присъствие на всички членове на секционната избирателна 

комисия по писмено решение на РИК. Защото в София имат една 

традиция нещо като решат,  че не им е наред – отваряйте  чувала, 

давайте  да  гледаме  какво  сте  писали  по  чернови  или  давайте  да 

правим ние нещо друго само с тримата членове на РИК. Копие от 

настоящото  писмо  да  бъде  предоставено  на  членовете  на  СИК, 

заедно с бюлетините и другите книжа, което се описва в приемо-

предавателния протокол, Приложение № 75.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Уважаеми колеги, имате думата.

Има ли желаещи да участват в разискванията? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване изпращането на това писмо. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Севинч Солакова,  
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Таня  Цанева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова),  против  – 

няма.

Госпожо Сидерова, моля продължете с други доклади.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, от СДВР - Русе ни 

питат по повод едно лице, което е вписано на две места, макар и с 

различни имена, но едно и също ЕГН дали се зачита гласът му за 

действителен.  Отговарям  на  МВР  –  Русе,  че  преброяването  на 

бюлетините се  извършва  от  секционната  избирателна  комисия,  тя 

преброява всички бюлетини и гласовете не се обвързват с конкретни 

избиратели.  Нищо  друго  не  може  да  се  отговори.  Явно  някой  е 

злоупотребил с чуждо ЕГН. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари по този отговор? Не виждам.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Румен  

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

РУМЯНА СИДЕРОВА: Във вчерашна папка има проект за 

отговор  по  имейл  Павлин  Симеонов,  представил  се  е  като 

председател  на  секционна  избирателна  комисия  и  въпросите  за 

съжаление  будят  тревога.  Гражданинът  е  решил,  че  ще  става  по-

бързо  гласуването,  ако  не  вписва  ЕГН-ата  на  гласуващите 

избиратели, защото така той е изчислил колко минути ще се спестят 

и  колко по-бързо  ще е  гласуването  и  ще  носи ли отговорност  за 

знание или за незнание. 

Отговорила съм с по-дълго писмо, но мисля, че е правилно 

този отговор да го има, че са длъжни да вписват ЕГН-ата, защото 

това  ще  доведе  до  опорочаване  на  вота.  Отговорила  съм,  че 

членовете  на  ЦИК  отговарят,  тъй  като  са  длъжностни  лица, 

независимо дали знаят или не знаят. Писала съм, че методическите 

указания са задължителни за тях. Явно и там на обучението е казано, 
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че не са задължителни. Писмото на гражданина е № НС-22-230 от 23 

март 2017 г. 

Позволих  си  да  разширя  отговора  и  да  включа,  че  има 

административно-наказателна  отговорност  за  неспазване  на 

изискванията  на  Изборния  кодекс  и  на  Методическите  указания, 

които  са  приети  с  решение  на  ЦИК.  Обаче,  ако  действието 

представлява престъпление ще има и наказателна отговорност, за да 

е наясно гражданинът, че не може невинно да опорочава резултатите 

от изборите. Според мен това е от типа проучвателни писма как ще 

реагира ЦИК на такива отговори и дали изобщо ще отговорят,  но 

няма как – трябва да отговорим на групичката, която седи и задава 

този въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева,  

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

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Още едно писмо по имейл с вх.  № 

НС-22-232  от  вчерашна  дата.  Установих,  че  става  дума  за 

територията  на  24-РИК,  тъй  като  установих,  че  131  училище  на 

територията  на  24-РИК.  Едно  лице,  което  е  назначено  като 

заместник-председател от ББЦ в една от секциите в 199 СОУ се е 

намерило и като назначено в 96-та секция в 131 СОУ, поради което 

ви  предлагам  да  изпратим  сигнала  на  24-РИК  да  си  направят 

проверка за този факт, още повече, че ще ни бъде докладвано малко 

по-късно,  излезли  са  при  проверките  на  „Информационно 

обслужване“  не  само  за  това  лице,  а  и  за  други  лица,  че  са 

предлагани  и  като  застъпници  и  са  назначени  за  членове  на 

секционни  комисии  или  наблюдатели,  съвпаденията.  Така  че 
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предлагам  да  го  препратим  на  24-РИК.  Тя  е,  която  назначава 

секциите на тази територия. На две места се е видял, че е назначен и 

то от две различни партии, като член на комисия. Той казва, че на 

едните не е давал съгласие, не е знаел, сега е открил. 

По компетентност, няма нищо особено.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

имате ли нещо против да отиде по компетентност? 

Режим на гласуване, моля!

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

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

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Таня  Цанева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Две писма за сведение. 

Номер НС-00-267 от 22 март 2017 г. сме получили схемата за 

Арена „Армеец“  - там, където се приема 24-та и 25-та РИК. Това е 

за сведение.

С вх. № НС-05-132 от 23 март 2017 г. областният управител 

на София ни е изпратил копие от писмото си, което е изпратил на 

районните избирателни комисии в София за графиците, по които ще 

се подава информация в изпълнение на нашия оперативен план. За 

сведение.

С вх.  № НС-05-127 от  23 март  2017 г.  също от  областния 

управител  на  област  София-град  е  пристигнало  писмото  с 

маршрутите,  които  са  утвърдени  на  територията  на  Столична 

община за придвижване на секционните избирателни комисии, както 

при извозване на изборните книжа и материали в предизборния ден 

до секциите, така и в изборния ден от секциите до залите, в които ще 

става приемането на протоколите с резултатите от гласуването. За 

сведение ще го оставим и в канцеларията, за да може да се запознае, 

който от вас желае. 

Тези три писма бяха за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

2. Доклад по оперативни планове. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  получили  сме 

оперативни  планове  от  24  общински  избирателни  комисии.  С 

другите  съм  преговорила  и  очаквам  днес  до  ранния  следобед  да 

получа. Благоевград сега го приемат и ще ни го пратят веднага. С 

другите РИК-ове също, той е пръв по ред.

Прегледах оперативните планове. За съжаление част от тях не 

отговарят на това, което би трябвало да бъде оперативен план. Най-

крещящ  е  примерът,  за  съжаление,  с  РИК  –  Монтана,  която  е 

поставила  задачи  на  общинските  администрации  на  областната 

администрация и на МВР, а никъде не е разпределила своята работа 

по работни групи, никъде не е обявила телефони за контакти. 

В  оперативните  планове  и  на  други  районни  комисии 

липсват,  макар  и  да  са  направени  разпределения  на  деня  преди 

изборите и след изборите и изборния ден по работни групи липсват 

телефоните за контакти. Очевидно се разчита те да се осъществяват 

само чрез тези един или два телефона, които са обявени на сайта на 

комисиите.  Някъде  в  някои  от  плановете  подаването  на 

информацията  или  други  действия  не  е  съобразена  с  нашия 

оперативен план. Ако се съгласите, аз ще го изпиша, но предлагам 

да  им  напишем  едно  писмо,  че  е  хубаво  там,  където  не  са 

разработени  подробно  оперативните  планове  и  няма  телефони  за 

контакти с избирателите и другите участници в изборния процес да 

се допълнят оперативните планове, като ги съгласуват с оперативния 

план на ЦИК. 

На следващо място в комисии, които са приели оперативен 

план в нарушение на методическите указания и на оперативния план 

на  ЦИК  изцяло  да  преработят  тази  част  и  да  я  съобразят  с 

методическите  указания.  Докладван  ни  беше  в  началото  на 

седмицата  оперативният  план на  РИК – Силистра,  който  въпреки 

изпратеното  писмо  преди  три  дена  все  още  не  е  съобразила 

11



оперативния си план и подобно на 24-та РИК, но с оперативен план, 

който е изпратен включително и на общинските администрации и на 

общините е  приела,  че голямата част  от изборните книжа,  които 

трябва да се приберат в торбата остават отвън и не са предприели 

още действия по поправянето на тези неточности. 

Предлагам ви да изготвим едно общо писмо. Ако искате и 

прецените, тъкмо можете да помислите, ако имаме необходимост и 

други указания да дадем. Може би писмото ще е от типа на това, 

което е на 24-та РИК, но във връзка с оперативните планове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Сидерова.  Детайлно  представихте  съдържанието,  което 

предлагате за това писмо.

Колеги, имате ли предложения? Нямате.

Благодаря, госпожо Сидерова. Когато изготвите писмото ще 

го върнем на доклад.

Колеги, моля помислете и вие за указания, които считате, че 

трябва да отправим.

Следващ докладчик по писма е господин Цачев.

1. Доклади по писма.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, накратко, докладвам ви писмо с вх.

№06-55 от 22 март 2017 г. от кмета на община Вършец. Разгледали 

са  правилата,  които  изпратихме  като  проекти  за  обсъждане  за 

съхраняването на изборните книжа и материали. Има предложения 

по тях. Засега го докладвам за сведение. Предлагам след изборите да 

направим работна група и каквито предложения имаме постъпили да 

ги разгледаме, да ги обсъдим и евентуално да направим промени в 

проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги? Не виждам други становища.

Следващ докладчик по тази точка в зала е госпожа Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
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Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-240 от 24 март 2017 г. сме 

получили  по  електронната  поща  запитване  от  Антон  Кирилов 

Иванов –  председател на  СИК в Генерално консулство Истанбул. 

Иска телефона на един от членовете. Предаден му е. За сведени ви 

го докладвам. 

Със следващ вх. № НС-04-01-37, индекс 34 от 23 март 2017 г. 

сме получили от посолството на Атина екстрена грама с три точки. 

Една  от  точките  вече  е  изпълнена  с  наше  Решение  №  4611, 

останалите две ще бъдат направени в решението, което ще приемем 

днес.

И още една от Дъблин, екстрена, входирана с вх. № НС-04-

01-11-35  от  23  март  2017  г.,  касаеща  замяната  на  едно  лице, 

предложено от ПП „Атака“, което е отказало да участва в секцията. 

Това беше откъм чужбина.

С  вх.  №  НС-15-265  от  22.03.2017  г.  Районна  избирателна 

комисия  –  Добрич  ни  е  изпратила  свое  Решение  №  173-НС  от 

22.03.2017 г., с което е приела, че секция № 08-03-000-12 има нов 

адрес.  Изпратила  ни  го  е  за  сведение  и  аз  ви  го  докладвам  за 

сведение. 

С  вх.  №НС-15-258  от  22.03.2017  г.  Районна  избирателна 

комисия –  Бургас  ни е  изпратила за  сведение  решение,  с  което е 

допълнила състава на работната група на техническите сътрудници, 

които  ще  приемат  изборните  книжа  и  материали  -  седем  човека. 

Докладвам го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  следващ  докладчик  в  зала  е  госпожа 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-04-03-44 от 23 

март  2017  г.  сме  получили  писмо  от  Главна  дирекция  „ГРАО“ 

относно проверка  на  регистрирани кандидати.  В  отговор на  наше 

писмо  НС-04-03-33  от  21  март  2017  г.  по  повод  извършване  на 
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проверка  за  Корнелия  Стоянова  Юсеин.  Лицето  отговаря  на 

изискванията да бъде кандидат. 

С вх. № НС-00-263 от 22 март 2017 г. по електронна поща, 

както  и  с  вх.  №  НС-00-264  от  същата  дата  сме  получили  от 

„Информационно обслужване  информация  за  извършена  проверка 

на  регистрирани кандидати в  12-ти район – Монтана и  в 16-ти – 

Пловдив-град.  Ако  си  спомняте  докладвах  за  информация,  която 

късно беше изпратена в Централната избирателна комисия. Лицата 

отговарят  на  всички  изисквания  да  бъдат  регистрирани  като 

кандидати. 

С вх. № НС-15-264 от 22 март 2017 г. по електронната поща в 

ЦИК е постъпило Решение № 199 от 22 март 2017 г.  на Районна 

избирателна комисия – Бургас, с което заличават регистрацията на 

кандидата  за  народен  представител  Сабрие  Осман  Хасан  от 

Коалиция  „ДОСТ“  и  не  променят  извършената  подредба  в 

регистрираната кандидатска листа. Докладвам ви го за сведение.

Колеги,  в  тази  връзка  правя  предложение,  тъй  като 

включително  и  към  вчерашна  дата  имаше  случай  на  заличени 

кандидати по тяхно желание и не желаят да участват в изборите, 

въпреки че преди седмица мисля, че изпратихме писмо до районните 

избирателни  комисии,  днес  да  изпратим  още  едно  до  всички 

районни избирателни комисии, с което да им укажем да извършат 

проверка в съответната областна администрация кога са отпечатани 

списъците  на  кандидатските  листи,  които  ще  се  поставят  пред 

изборното помещение и в кабинети за гласуване. Предвид датата на 

отпечатване  всички  решения,  с  които  е  извършено  заличаване  на 

регистрирани кандидати и тяхното място трябва да остане незаето, 

тези решения да бъдат предоставени с изборните книжа и материали 

в  утрешния ден  на  секционните  избирателни  комисии с  указание 

имената  на  тези  заличени  кандидати  да  бъдат  зачертани 

хоризонтално,  както номерът,  така и името и до имената  да  бъде 

изписано „заличен“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Уважаеми  колеги?  Не  виждам  коментари  по  това 

предложение.

Подлагам го на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Таня  Цанева,  Румен  Цачев,  Цветозар  Томов),  

против – няма.

Продължете, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-04-03-42 от 22 

март 2017 г., писмото е в моя папка от тази дата, сме получили от 

Главна дирекция „ГРАО“ данни във връзка с предстоящите избори, а 

именно по избирателни райони ни е  предоставена  информация за 

издадените удостоверения за гласуване на друго място. Общо са 683. 

Избирателите, които са подали заявления за гласуване по настоящ 

адрес  са  89 809.  Лицата,  които  са  включени  в  списъците  на 

заличените  лица  са  143 537  и  общият  брой  избиратели,  според 

избирателните списъци са 6 806 664. Докладвам ви тази информация 

за сведение, а подробните данни за всеки изборен район можете да 

видите в самото писмо. 

С вх. № НС-05-123 от 23 март 2017 г. от областния управител 

на  област  Русе  е  получено  писмо,  с  което  ни  уведомяват  за 

осигуряване  на  списъка  с  имената  и  номерата  на  кандидатите  по 

кандидатски листи за съответния изборен район. За сведение ви го 

докладвам.

Колеги, с вх. № НС-22-217 от 22 март 2017 г. по електронната 

поща сме получили запитване от господин Венцислав Благоев Дуев 

от  с.  Никудин,  община  Струмяни,  област  Благоевград,  в  което 

посочва, че избиратели, чийто настоящ адрес е на територията на с. 

Никудин  не  са  получили  удостоверение  за  гласуване  по  настоящ 

адрес  от  кметския  наместник.  Най-вероятно  става  въпрос  за 

включване в списъци за гласуване по настоящ адрес.
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Колеги,  вчера  подготвих  едно  писмо  до  кмета  на  община 

Струмяни, с което препращаме по компетентност това запитване за 

извършване на проверка относно посочената в писмото информация, 

като  за  резултата  от  проверката  да  се  уведоми  подателят  и 

Централната  избирателна  комисия  най-късно  до  края  на  днешния 

ден.

Колеги, позволих си да помоля госпожа Алексиева и госпожа 

Солакова да го разпишат, за да има време да се върне информацията, 

така че моля за последващо одобрение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

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, Румен Цачев, Цветозар Томов), против 

– няма.

Благодаря.

Госпожо Ганчева, заповядайте за доклади по писма.

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

236 от 23 март 2017 г. Въпросът е на живеещ в Торино – Италия, 

където  доколкото  разбирам  няма  да  има  отворена  секция  за 

предстоящите избори. Иска да попита как ще гласува. Предлагам да 

отговорим със стандартния отговор, да изпратим писмо.

Колеги, докладвам ви получено съгласие от алжирска страна 

за провеждане на изборите, която информация ни е препратена с вх. 

№ НС-04-01-11-36 от 23 март 2017 г. Това е последното съгласие, 

което чакахме и  към момента всички приемащи държави са  дали 

съгласие за произвеждане на изборите.

Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-01-111 от 22 март 2017 г., 

което е покана за конференция. Има приложен документ, който ще 

се преведе и след като мине изборният ден ще се върнем на доклад.
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Колеги,  докладвам  ви,  че  преди  малко  с  колегата  Матева 

предадохме утвърдения от нас ред за приемане на документи във 

временния комуникационен пост на отговорника госпожа Ангелина 

Краликова срещу подпис и  той е  вътре  във вътрешната мрежа за 

сведение и информация. 

Аз нямам повече доклади, като само за съобщение,  ако ми 

позволите, госпожо председател. 

Вчера  пуснахме  списъка  с  дежурствата  за  обработката  на 

документите  за  чужбина.  Колеги,  доколкото  виждам  доколкото 

виждам има само няколко имена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме 

със следващ докладчик госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви, че с вх. № НС-04-

02-32  от  днешна  дата  от  Министерство  на  вътрешните  работи, 

Дирекция  „Български  документи  за  самоличност“  ни  е  изпратен 

отговор на вчерашното ни запитване във връзка с данните и списъка 

от лица, които ни бяха изпратени от община Велинград. Списъкът с 

резултати е качен във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Ще  ви  моля  да  се  запознаете  с  него  и  вече  да  преценим  дали  в 

момента или малко по-късно какво писмо да изпратим на община 

Велинград и какви указания да дадем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Трябва  да  изкажем  специални 

благодарности на главния комисар и на директора на дирекция, тъй 

като  снощи в  17.00  часа  им предоставихме  списъка  и  днес  беше 

готова  справката.  Така,  че  ще имам грижата и  впоследствие  след 

изборите, когато изпращаме благодарствени писма да има едно и за 

тях за помощта, която са ни оказали.

Колеги,  предлагам  да  изпратим  на  община  Велинград 

отговор, че във връзка с извършената от нас проверка не се налага да 

предприемат никакви действия в изпълнение на наше решение във 

връзка със сгрешени, заличени и непълни адреси.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня  

Цанева, Румен Цачев, Цветозар Томов), против – няма.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  в  зала  господин 

Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Аз ще бъда съвсем кратък. Само ще ви информирам, че във 

връзка с наше писмо до всички общини да ни изпратят дали има при 

тях  секции в  лечебни  заведения  и  т.н.  сме  получили до  момента 

отговор  само  от  четири  места.  Това  са  от  община  Благоевград, 

община Русе,  община  Павликени и  община Сандански.  Получили 

сме  и  колко  са  секциите  там.  Вероятно  в  по-голямата  част  от 

общините няма такива секции и може би няма да ни отговорят. Аз не 

знам  писмото  ни  как  е  написано,  дали  който  има  -  само  да  ни 

отговори или който няма, защото не мога да ви дам имена на доста 

общини, в които знам, че няма. Но засега това е получено. Очакваме 

събиране на едно място, за да ги обобщим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.

Колеги, докладвам ви писмо с вх. №НС-02-32-1. Можете да 

видите, качено е в моя папка от днешно заседание. Това е превода на 

писмо,  което  получихме,  наблюдатели  ПАСЕ  в  София. 

Първоначално  бяхме  получили,  също  от  17-ти,  което  на  18-ти 

докладвах тогава програмата на наблюдателите на ПАСЕ. 
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Както виждате в днешна дата от 18.00 часа,  както и тогава 

докладвах, до 18.45 часа е срещата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева. 

Имате ли други доклади? Продължете.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в моята папка, ще ви помоля да я 

отворите, те са само три въпроса и въпросник, вчера получих писмо 

с  вх.  №  НС-20-94.  Писмото  е  от  Токио,  Шенгун,  но  всъщност 

седалището е Берлин, в случай това не е от значение. Задават три 

въпроса – от кога до кога са отворени избирателните секции. Ще ви 

помоля да погледнете, отговорите са много леки. При изписването 

на  втори въпрос отговорът  от  мен е,  че  Централната  избирателна 

комисия обявява само окончателните резултати, а второто изречение 

е към отговор три първо изречение. Просто е грешно написано.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте.

Колеги, искам да подложа на гласуване ще отговаряме ли или 

не.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева, Румяна Стоева-

Сидерова), против – 1 (Мария Мусорлиева).

Благодаря.

Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги,  не  съм против 

отговора на този, който задава въпросите. Единственото, което ми е 

странно, че обикновено такива, както беше немският вестник, който 

19



изрично попита председателката за разговор, за питане и т.н., има 

друга процедура на свързване на сериозни европейски или азиатски, 

няма значение, медии с централен орган на Република България. И 

понеже друг път не виждам конспиративни планове, но този път ми 

се струва, че може да не е този, който задава въпросите, тоест – да не 

е този субект, а може и да е, затова гласувах отрицателно. Просто ми 

се струва, че има неизяснен субект, на който отговаряме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

за сведение постъпило писмо с вх. № НС-23-85 от 22.03.2017 г. от 

Съюза на глухите в България, с което ни пишат дали на 23 и 24 март 

диспутите, които ще се провеждат по телевизията ще имат превод на 

жестомимичен език. Докладвам го за сведение поради две причини. 

Първото, че вече е 24 март и тези диспути преминаха в сутрешните 

часове. Второто, което е, с оглед обстоятелството, че се забавихме 

със самия отговор, като писмо, аз се свързах по телефона с госпожа 

Василева  и  в  тази  връзка  я  насочих  директно  да  се  обади  към 

телевизиите,  тъй  като  Централната  избирателна  комисия  няма 

отношение към осигуряване на жестомимичен език по отношение на 

тези български граждани, които желаят да бъдат информирани и да 

се  информират  с  диспутите  и  много  по-лесно  ще  бъде,  ако  те 

осъществят  директен  контакт.  В  тази  връзка  тя  каза,  че  е  задала 

същия въпрос  и  към съответните  медии,  където  ще се  провеждат 

диспутите  във  вчерашния  и  в  днешния  ден,  поради  което  ви  го 

докладвам  за  сведение  в  момента,  тъй  като  де факто  вече  сме 

осъществили връзка с тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз се радвам, че колегата Андреев се 

е свързал,  за да осъществи обратната връзка.  На мен ми се обади 

представител на председателя на Съюза на глухите онзи ден и ми 
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каза,  че  не  може  да  осъществи  контакт  с  медиите.  Това,  което 

колегата  Андреев  е  казал  и  аз  го  казах  по  телефона  и  по  тази 

причина се наложи да ни изпрати, за да можем, ако имаме някакви 

други контакти, да помогнем на тези хора, тъй като те точно това 

заявиха  –  чувстват  се  дискриминирани,  включително  и  във 

взаимоотношенията  в случая с  медиите,  с  които са се опитали да 

осъществят контакт. Пропуснала съм вчера, радвам се, че колегата 

се е свързал, не само да предостави информация и опит за помощ, но 

и да изрази по този начин отношението на ЦИК към тези хора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ докладчик е господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

областния управител на област Пловдив с вх.  № НС-05-128 от 23 

март 2017 г., в което ни уведомяват, че във връзка с наше Решение 

№  4523-НС  към  настоящия  момент  в  областна  администрация 

Пловдив няма постъпили данни от Районна избирателна комисия 16 

–  Пловдив  и  от  Районна  избирателна  комисия  17  –  Пловдив  за 

наличието  на  територията  на  град  Пловдив  и  област  Пловдив  на 

посочените в горното решение агитационни материали, билбордове. 

При постъпване впоследствие на сигнали за наличие на описаните в 

горепосоченото решение на ЦИК агитационни материали незабавно 

ще бъдат предприемани действия по тяхното премахване. 

Аз доколкото разбирам от това писмо областният управител 

на  град  Пловдив  не  е  извършил  самостоятелна  проверка  дали  на 

територията на областта има такива билбордове и не е предприел 

нищо. Чака някой нещо да го сигнализира и да му каже какво да 

направи. Аз мисля, че с нашето решение сме казали и да се извърши 

такава  проверка.  Не  знам дали  да  не  му  напишем ново  писмо,  в 

което да му укажем да се съобрази. Той казва, че няма сигнали от 

РИК-16 и от РИК-17. Явно не е извършил проверка. Не знам как да 

постъпим – дали да изпратим ново писмо, в което да му напомним 

задълженията по чл. 186, ал. 2? Здравко Димитров се казва. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм „За“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 

Коментари? Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуването  изпращането  на  писмо  с 

посоченото съдържание.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева, Румяна  

Стоева-Сидерова), против – 2 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева,  

Мария Бойкинова).

Благодаря.

Заповядайте за отрицателен вот.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах „Против“, защото считам, 

че  това  писмо  е  безсмислено  с  оглед  информацията,  която  ни  е 

предоставена от областния управител. Той какво да провери, след 

като няма сигнали? Той каква проверка да извърши?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, има ли още докладчици по тази точка?

Продължете.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, по електронната поща на ЦИК 

е постъпило писмо с вх. № НС-05-126 от 22.03.2017 г. от областния 

управител на област  Монтана,  в  което ни уведомява,  че  съгласно 

получените отговори с резултати от проверката на територията на 

област Монтана не са забелязани съответните билбордове, както и 

не  са  констатирани  нарушения  на  издадените  от  кметовете  на 

общини  в  област  Монтана  заповеди  с  определените  места  за 

поставяне  на  агитационни  материали.  Това  ви  го  докладвам  за 

сведение. 

Едно последно писмо с вх. № НС-05-125 от 22.03.2017 г. от 

областната администрация в Русе, в което ни казват, че е изпратено 
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запитване до кметовете на общините и до директора на Областно 

пътно управление – Русе. Според получените отговори от общините 

Борово,  Бяла,  Ветово,  Две  могили,  Иваново,  Сиво  поле  и Ценово 

агитационни материали не са разпространени в посочените общини. 

От областно управление Русе също заявяват, че по републиканските 

пътища  в  областта  няма  този  агитационен  материал.  Писмото  на 

кмета на община Русе не съдържа данни за агитационни материали, 

тъй като е направена преценка, че въпросът не е от компетентността 

на  кмета  на  общината,  на  областния  управител.  Създадена  е 

организация  член  на  техническия  екип  да  обиколи  със  служебен 

автомобил  улиците,  общинските  пътища  и  входно-изгодните 

отсечки от и към град Русе. Същият не е констатирал наличие на 

този агитационен материал. 

Това е. Ето така се прави според мен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов.

Господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги,  с  вх.№НС-04-02-31 

от 24 март 2017 г. е постъпило писмо до Централната избирателна 

комисия  от  началника  на  ІV-то  Районно  управление  на  СДВР,  с 

което  се  иска  по  досъдебно  производство  да  им  предоставим 

информация дали лицето Емил Николов Шопов, с посочено ЕГН, е 

кандидат  за  народен  представител  на  предстоящите  избори  за 

Народно събрание на Република България и ако да – в списъка на 

коя  партия  или  коалиция  е  вписан  като  кандидат  за  народен 

представител и за кой избирателен район.

Уважаеми колеги, след като направих справка в регистрите от 

сътрудниците,  които  отговарят  за  тях,  ми  разпечатаха  справка,  в 

която на посоченото ЕГН има лице, което е кандидат за депутат от 

Коалиция  от  партия  и  движение  „Да,  България“  за  25-ти 

многомандатен избирателен район – София. Обаче, колеги, лицето 

не  е  с  имена  Емил  Николов  Шопов,  а  е  с  имена  Николай-Емил 
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Николов Шопов и  това  съм посочил.  Опитал съм да  го  посоча  в 

писмото, да акцентирам вниманието, че с това ЕГН има регистриран 

кандидат за депутат, но не е лицето, което е посочено в писмото на 

ІV-то районно. Посочил съм точно имената, с което е регистрирано 

по нашия регистър. 

В моя папка е,  можете да го погледнете.  Ако считате,  че е 

неясно, приемам предложения за допълнения или за изменения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване това писмо.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, преминаваме към т. 3:

3.Доклади относно медийни пакети.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  писмо  по  имейла  с  

вх.  №НС-24-260  БНР  –  Благоевград  ни  молят  да  им  върнем 

договорите с куриерска услуга.

Колеги,  в  папка  „Медийни  пакети“  от  23  март  2017  г.  ви 

предлагам за одобрение договор, който е сключен между Коалиция 

„Нова  република“  и  БНТ.  Договорът  е  на  стойност  6 900  лева  и 

включва  обем:  5  броя  портрет  по  Програма  „БНТ-1“.  Входящият 

номер е НС-24-253.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  

против – 1 (Георги Баханов).
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Продължете, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  следващият  договор,  който  ви 

предлагам на  вниманието  е  договор  с  вх.  № НС-24-252  от  23-ти. 

Договорът  е  сключен на  22  март  2017  г.  Договорът  е  между  ПП 

„Воля“ и „Медия груп“ ООД – Пловдив на стойност 2 400 лева с 

реклама на банер със съответните размери за периода от 22 до 24 

март 2017 г. Както казах договорът вчера е получен, но знаете, че ги 

изискваме в оригинал и беше ни изпратен с куриерска поща.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Благодаря.

Продължете, госпожо Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  на  22  март  2017  г.  с  

вх.  №НС-24-242  получихме  по  мейла  договор  между  Издателска 

къща  „Колонел“  и  ПП  „Воля“.  Издателска  къща  „Колонел“  е 

собственик на в. „Сто вести“ – Габрово. Но тъй като ги получихме, 

както казах – по имейл, направих телефонен разговор с медията и по 

куриерска поща ни изпратиха договора. Нямаше и заявка от самата 

медия и самата заявка, които пристигнаха вече днес.

Затова ви предлагам, ако приемете, да гласуваме заявката и 

договора. Заявката е на стойност 1 200 лева и включва предизборни 

материали, които са описани, както виждате във в. „Сто вести“ и е 

на сайта на вестника.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, коментари? 

Колеги, подлагам на гласуване.

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
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Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – 1 (Мартин Райков).

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, договор с вх. № НС-24-254, който 

получихме  вчера  по  електронна  поща.  Договорът  е  между  ПП 

„Воля“ и сайт „Инфомрежа“ с адрес на управление Благоевград и е 

на стойност 500 лева с ДДС. Докладвам ви го сега като информация, 

че сме го получили с вчерашна дата, като от медията се обадиха и ни 

казаха,  че  ни го  изпращат по мейла с  дата  23 март 2017 г.,  а  го 

изпращат и по куриер, за да го получим. Както казах Благоевград е 

адреса  на медията.  Мисля сега за  сведение да ви го докладвам,  а 

когато го получим в оригинал, или да го гласуваме?

Предлагам да го одобрим този договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  ,  

Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  2 

(Мария Мусорлиева, Мартин Райков).

Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред.

4. Искания за отваряне на запечатани помещения.

Докладчикът в зала е госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  от 

кмета на община Мъглиж за отваряне на запечатано помещение, в 

което се съхраняват изборните книжа и документи от произведените 

избори  за  президент  и  вицепрезидент  на  републиката  с  цел 

архивиране  и  освобождаване  на  помещението  за  предстоящите 

избори, поради което ви предлагам да разрешим отваряне на това 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и 

материали от произведените избори за президент и вицепрезидент с 

цел  извършване  на  експертиза  и  предаване  на  подлежащите  на 
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постоянно  запазване  документи  на  „Държавен  архив“  –  Стара 

Загора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Уважаеми колеги, това е Решение № 4617-ПВР.

Следващ докладчик в зала по тази точка е госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-06-61 от 

23  март  2017  г.  Това  е  писмо  от  община  Враца,  подписано  от 

секретаря на общината,  с което ни изпращат копие от заповед на 

кмета  на  общината  за  определяне  на  помещение  за  постоянно 

съхранение на изборни книжа и материали от изборите за Народно 

събрание на 26 март 2017 година. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, продължаваме с т. 5:

5. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели.

Първи докладчик е госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги,  предлагам ви проект на решение 

относно  регистриране  като  международни  наблюдатели 

представители на Сдружение на българите на о. Крит за участие в 

изборите за народни представители. 

Постъпило е писмо от Министерство на външните работи с 

вх.  №  НС-04-01-125  от  23  март  2017  г.  с  искане  да  бъдат 

регистрирани,  като  международни  наблюдатели  представители  на 

Сдружението  на  българите  на  о.  Крит.  Предлагам  да  бъдат 

регистрирани като такива седем лица,  както ги виждате,  съгласно 
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проекта.  Да  бъдат  вписани  в  публичния  регистър  и  да  им  бъдат 

издадени удостоверения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 

коментари? 

Подлагам на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  2  (Мартин  Райков,  

Емануил Христов)

Уважаеми колеги, това е Решение № 4618. 

Имате ли още доклади по тази точка.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви проект за 

решение,  качен  в  моя  папка  от  днешна  дата  под  №  46-02  за 

допълнение на наше решение № 4589 от 22 март 2017 г. на ЦИК 

относно  регистрация  на  Сдружение  „Инициатива  за  равни 

възможности“  за  участие  на  наблюдатели  в  изборите  на  народни 

представители на 26 март 2017 г. 

Допълнително  са  извършени  проверки  от  страна  на 

„Информационно  обслужване“  АД  и  се  оказва,  че  посочените  в 

проекта на решение лица, заявени за регистрация като наблюдатели 

в  страната  отговарят  на  всички  изисквания,  поради  което  ви 

предлагам да допълним нашето решение и да ги регистрираме, като 

наблюдатели в страната. Да се впишат в публичния регистър и да им 

се издадат удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? 

Господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че трябва да има малки мотиви, 

най-малкото,  за  да  се  успокоят  тези,  които  не  бяха  регистрирани 

след срок, че не регистрираме. Примерно да напишем две изречения, 
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че е постъпило еди-кога си искането за регистрация, еди-какъв си е 

бил проблемът и след като е станало това и това решаваме да ги 

регистрираме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Аз смятам,  че  не е  необходимо да  се слагат  допълнителни 

мотиви, тъй като ние допълваме решението, с което са регистрирани 

основните брой наблюдатели, които са представени, а документите 

за тези лица са постъпили тогава, така че поради причини, които са 

от вътрешно процедурно естество не са регистрирани още с онова 

решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, след разговор в оперативен порядък подлагам на гласуване 

проекта на решение такъв, какъвто е.

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Това е Решение № 4619-НС.

Продължете, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА:  Докладвам  ви  проект  на  решение  под  

№46-04  за  допълнение  на  наше  Решение  №  4588-НС  от  

22  март  2017  г.  относно  регистрация  на  сдружение  Гражданско 

обединение „Единни за промяна“ за участие в изборите за народни 

представители. Предлагам ви да бъде регистрирано като наблюдател 

в  страната  един  упълномощен  представител  от  сдружението  с 

посочени три имена и ЕГН, да се впише в публичния регистър и да 

му се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение, 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.

Колеги, това е Решение № 4620-НС.

Продължете със следващ проект.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви проект на 

решение с № 4605 за допълнение на Решение № 4588-НС от 22 март 

2017  г.  на  ЦИК  относно  регистрация  на  Сдружение  „Европейска 

асоциация за защита на човешките права в България“ за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители. 

Предлагам  да  регистрираме  като  наблюдатели  за  страната 

(тук има грешка, извинявам се) трима упълномощени представители 

с посочени три имена и ЕГН. Да се впишат в публичния регистър и 

да им се издадат удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.

Решението е № 4621-НС.

Предложете точка.

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля в дневния ред 

да бъде включена нова точка – проект на Решение за допускане на 

партия  до  участие  в  частичните  избори,  насрочени  за  30  април  

2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, нека това бъде т. 5а.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Румяна Стоева-Сидерова),  

против – няма.

Уважаеми колеги, давам почивка до 14.00 часа.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  16  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание. 

Колеги, стигнахме до: 

5а.  Проект  на  решение  за  регистрация  на  партии  за 

участие в частичните избори. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  е  качен 

проект  на  решение  под  №  4606-МИ.  Проектът  е  за  решение  за 

допускане на партия „Българска социалистическа партия“ за участие 

в частичните избори за кмет, насрочени за 30 април 2017 г. 

Постъпило  е  заявление  от  партия  „Българска 

социалистическа  партия“,  подписана  от  Корнелия  Нинова, 

председател  и  представляващ  партията,  подадено  чрез 

пълномощника Аглика Виденова, заведено под № 5 на 24 март 2017 

г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет, 

насрочени за 30 април 2017 г. 

Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетините  е 

„Българска  социалистическа  партия“.  Към  заявлението  са 

приложени всички изискуеми документи. Партията е регистрирана в 

Централната избирателна комисия, съгласно Решение № 1842-МИ от 
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4  септември  2015  г.  за  участие  в  общите  избори  за  общински 

съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 

Налице са  изискванията  на  чл.  463  и  чл.  464 от  Изборния 

кодекс  за  допускане  на  партия  „БСП“  за  участие  в  частичните 

избори за кмет, насрочени на 30 април 2017 г. 

Предвид изложеното и на посочените правни основания ви 

предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да  допуснем  партия 

„Българска социалистическа партия“ за участие в частичните избори 

за кмет на посочените населени места, насрочени за 30 април 2017 г. 

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ПП Българска социалистическа партия. 

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Не виждам коментари. 

Колеги, подлагам го на гласуване. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

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

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

Таня Цанева); против – няма. 

Благодаря. 

Колеги, това е Решение № 4622-МИ. 

Господин Андреев, предложете новата точка. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предложението ми е да включим 

точка „Промени в съставите на ОИК“. Постъпило е искане за ОИК 

Царево. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, нека това да бъде т. 5б. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК:  за – 18 (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Владимир  
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Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – 1 (Мария Мусорлиева). 

Благодаря. 

Колеги,  има  едно  спешно  писмо,  което  трябва  да  бъде 

докладвано, моля да го чуем. 

1. Доклади по писма. 

Заповядайте. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка с моите инициали от 

днес е писмо с вх. № НС-00-288 от  „Информационно обслужване“. 

Към него има приложен списък за 29 случая за несъвместимост по 

чл. 3, ал. 3 в резултат на извършена проверка. В различни изборни 

райони  са  тези  случаи  –  лица,  които  са  регистрирани  като 

наблюдател,  представител  или  застъпник,  в  същото  време  са  и 

членове на секционните избирателни комисии. Както знаете, от тези 

избори  има  възможност  чрез  системата  на  „Информационно 

обслужване“ районните избирателни комисии да попълват данните 

на  членовете  на  секционните  избирателни  комисии  във  връзка  с 

проверките по чл. 3, ал. 3 и тези лица от приложения списък, който 

най-вероятно няма да е последен, тъй като има още около 200 лица 

по  информация  на  господин  Станев,  с  когото  разговарях  преди 

малко,  които  изчакват  да  бъдат  регистрирани  или  въведени 

списъците на представители. Може би до утрешния ден до 17,00 ч. 

Предвид  краткото  време  до  изборния  ден  аз  ви  предлагам 

този  списък  в  частта  за  всяка  една  РИК  да  бъде  изпратен  на 

районните избирателни комисии с указания за отстраняване на тези 

нередовности.  „Информационно  обслужване“ не  може  да  ни 

предостави информация коя е първата по време регистрация, но аз 

мисля, че в тези случаи това обстоятелство не е толкова важно. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Да ги махнем от наблюдатели. 
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Лично аз считам, че тъй като вече са 

формирани  съставите  на  секционните  избирателни  комисии  и  са 

проведени обученията, тези лица трябва да останат като членове на 

секционните комисии. 

Предлагам в този смисъл да изпратим указания до районните 

избирателни комисии и след като бъде заличена регистрацията им 

като  наблюдател  или  застъпник,  да  бъде  уведомена  съответната 

организация.  Както  и  след  като  фигурират  в  списъците  на 

представителите – по същия начин, тъй като там няма регистрация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, имате ли други предложения? – Не виждам. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Гласували 20 членове на ЦИК:  за – 19 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

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

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

1 (Мартин Райков). 

Благодаря. 

Колеги, продължаваме с шеста точка от дневния ред: 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Първи докладчик е госпожа Матева. 

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

НС-05-129  от  23  март  2017  г.,  с  което  областният  управител  на 

област  Кюстендил  ни  изпраща  анонимен  сигнал  за  предизборна 

агитация,  който  е  оставен  в  областната  администрация  в 

Деловодството.  Ние  обаче  сме  в  копие.  Писмото  с  оригинала  на 

сигнала  е  изпратено  до  господин  Стефан  Янев  –  заместник 

министър-председател по вътрешен ред и сигурност и министър на 

отбраната. 
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Предлагам ви го за сведение. 

Връщам  ви  отново  на  доклада  си  от  вчера  във  връзка  с 

писмото  на  госпожа  Вяра  Анкова.  Във  вчерашното  заседание  е 

видеото, което са изпратили от Българската национална телевизия и 

ви го докладвах за запознаване,  за да преценим дали има някакво 

нарушение на изборните правила. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Кой номер е? 

РОСИЦА  МАТЕВА:  №  НС-20-92.  Става  въпрос  за 

предизборен клип на Коалиция на недоволните, който представлява 

песен, в текста на която, според Управителния съвет на Българската 

национална  телевизия  се  съдържат  обидни  квалификации  по 

отношение на Народното събрание и отрицание на правовия ред на 

държавата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Може ли да ни я изтананикаш? 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Не.  Ако  я  изтананикам  ще  избягате 

всички. (Оживление) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

сутринта,  когато  обявявах  лицата,  които отсъстваха  по обективни 

причини, господин Чаушев ме беше уведомил, но забравих, така че 

моля за извинение. Сега допълвам доклада си. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За яснота – този клип с песен и с текст 

излъчен ли е от БНТ? 

РОСИЦА МАТЕВА: Да. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Той вече е излъчен и в един момент, след 

като е излъчен, получаваме този сигнал, доколкото схващам. 

Ще продължават ли да го излъчват? Имаме ли тази история, 

или ни питат: „Ние веднъж го излъчихме, ама нещо не ни хареса и 

сега вие се произнесете пак ли да го излъчваме“. Ако има данни. Ако 

няма данни, караме на ред. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Има  данни.  Записано  е,  че 

„Управителният съвет спира по-нататъшното излъчване на клипа до 

произнасяне на Централната избирателна комисия относно неговата 
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целесъобразност“.  Като  имам  предвид,  че  днес  е  краят  на 

предизборната  кампания,  общо  взето  мисля,  че  няма  време  да 

възобновят излъчванията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  мисля,  че  успяхме  да  се  запознаем.  Моля  за  вашите 

коментари и предложения. 

Заповядайте, госпожо докладчик. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  аз  предлагам да отговорим на 

Българската  национална  телевизия,  че  с  оглед  съдържанието  на 

клипа действието им да го спрат е правилно и предвид, че днес сме 

последният  ден  от  предизборната  кампания,  всъщност  действията 

им са правилни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли други предложения? – Не виждам. 

Подлагам го на гласуване. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  

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

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Госпожа Матева, има ли други доклади? – Не виждам. 

Колеги, следващ докладчик е госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  вчерашна  дата  в  моя 

папка с вх. № НС-20-53 ви докладвах материала, който е получен от 

Нова  телевизия  по  повод  нашето  писмо,  което  изпратихме  на  11 

март, да ни предоставят целия видеоматериал от репортажа, излъчен 

в централните новини на 10 март, и предаването „Събуди се“ на 11 

март,  в  който  е  отразена  част  от  предизборната  кампания  на 

коалиция ДОСТ по повод тяхно писмо от  10 март с  въпрос  дали 

агитацията, в случая песента, не е на български език. Ние поискахме 

тези материали, за да можем да се запознаем с целия случай. 
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Предполагам, че сте се запознали с видеоматериала, който е в 

днешна папка. Проектът на решение е с № 4622 относно сигнал от 

„Нова  Броудкастинг  груп“  за  нарушение  на  правилата  за 

предизборната кампания в изборите за  народни представители на 

26 март. Писмото е постъпило по електронната поща с вх. № НС-20-

53 от 10 март от госпожа Ина Гълъбова – репортер в Нова телевизия, 

с което се прави запитване има ли нарушение на Изборния кодекс. 

Колеги, проектът, който е качен във вътрешната мрежа е с № 

4608. 

Първоначалното запитване е постъпило с вх. № НС-20-53 от 

10 март от госпожа Ина Гълъбова – репортер в Нова телевизия, с 

което се прави запитване има ли нарушение на Изборния кодекс, при 

положение че агитацията, в случая песента, нее на български език. В 

писмото е посочен и линк към видеоматериал. Тогава го гледахме 

този видеоматериал. В същия ден – на 10 март целия материал беше 

излъчен в централните новини на Нова телевизия в 19,00 ч. и на 11 

март  в  сутрешния  блок  на  същата  телевизия.  По-нататък  съм 

посочила,  че  за  изясняване  на  случая,  въз  основа  на  протоколно 

решение от 11 март с наше писмо сме изискали материалите. 

С писмо с вх. № НС-20-53 от 23 март от Нова телевизия са 

предоставили  на  ЦИК  запис  на  ДВД  носител  на  репортажи, 

излъчени  в  централната  емисия  „Новини“  на  10  март  и  в 

предаването „Събуди се“ на 11 март, както и преведения текст на 

песента, наречена в писмото на Нова телевизия „Турския марш“. В 

скоби цитирам тяхното писмо. 

Колеги,  аз  ви  предлагам  решението  да  бъде  в  резултат  на 

самосезиране  на  Централната  избирателна  комисия за  извършено 

нарушение на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс, а именно агитация, 

проведена на език, различен от българския. 

Видно от репортажите на 10 и 11 март при провеждане на 

предизборни  мероприятия  в  община  Кирково  и  община  Джебел, 

колеги, посочвам и в коя минута от репортажа има информация на 

територията на коя община се извършва мероприятието на коалиция 
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„Обединение  ДОСТ“  се  води  предизборна  агитация  на  език, 

различен от българския,  чрез използване на песен на турски език. 

Видно от репортажа песента звучи от автобус с надпис „Да бъдем 

ДОСТ-ове“,  върху  който  са  разположени  множество  озвучителни 

колони.  Ако  този  израз  „озвучителни  колони“  не  е  прецизен  ме 

поправете.  На  автобуса  са  поставени  и  ликовете  на 

представляващите коалицията Лютви Местан и Орхан Исмаилов. 

От предоставения  от  Нова телевизия  превод на  песента  на 

български език, направен от лицензиран преводач за Нова телевизия, 

това става ясно от репортажа, посочила съм в коя част от него,  е 

видно, че в текста се съдържа призив за подкрепа. Колеги, в проекта 

на решение съм посочила една част от цялото съдържание, мисля, че 

не е необходимо цялата песен да бъде в превод на български език 

цитирана, само тази част, която съдържа призив за подкрепа. 

Песента  безспорно  представлява  агитационен  материал  по 

смисъла  на  §  1,  т.  17,  тъй  като  съдържа  призив  за  подкрепа  на 

коалиция  „Обединение  ДОСТ“  в  изборите  за  народни 

представители на  26  март.   Нейното  разпространение  на  език, 

различен от българския, представлява нарушение на чл. 181, ал. 2, 

съгласно който предизборната кампания се води на български език. 

И ви предлагам да установим нарушение на тази забрана на 

представляващите  коалиция  ДОСТ  за  разпространението  на 

агитационен материал – песен, на език, различен от българския, при 

провеждане на предизборната кампания на територията на община 

Кирково  и  община  Джебел  на  10  и  11  март.  Да  оправомощим 

председателят  на  ЦИК  да  състави  акт  за  установяване  на 

административно нарушение на двете лица. След съставянето им да 

бъде изпратен на областния управител на област София. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте. Първи беше господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  подкрепям  изцяло  проекта  на 

решение,  но  правя  предложение,  ако  вземем  решение  за 

установяване на нарушение, след това във връзка с предходно наше 
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протоколно решение да изпратим това решение за приобщаване към 

материалите  при главния прокурор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Аз исках да добавя същото и да помоля 

докладчика, правя предложение ако е възможно, тъй като решенията 

ни са публични и много хора ги четат, да сложим смислово целия 

превод  на  въпросния  марш,  не  само  това,  което  е  агитационен 

материал,  тъй  като  е  достатъчно  скандално.  Правя  предложение 

целия превод на марша. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, превода на песента е в моя 

папка  във  вчерашна  дата  с  № НС-20-53-1,  като  приложение  към 

писмото на Нова телевизия. Ако искате ще ви го изчета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Райков 

целият превод да бъде качен в решението. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  5 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Йорданка  Ганчева,  Мартин  Райков  и  Румяна  

Сидерова);  против –  13  (Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир  

Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева). 

Благодаря. 

Колеги, други предложения по проекта? – Не виждам. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение. 

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

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  

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

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 
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Уважаеми колеги, това е Решение № 4623-НС. 

И, колеги, предложението на господин Пенев за изпращане 

към главния прокурор за приобщаване към другата преписка. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева) ; 

против  –  4  (Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова  и  

Румен Цачев). 

Госпожо Нейкова, имате ли друг доклад? 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме 

със следващ докладчик – госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз Ви моля да ме включите към тази 

точка, но по-късно, тъй като чакам материали от РИК – Разград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 

госпожо Сидерова, Вие вече сте включена към тази точка и тъкмо 

Ви дойде редът. Благодаря, че казахте, че чакаме материали. 

Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз ви докладвам жалба с вх. 

№ НС-22-242 от 24.03.2017 г., която е във вътрешната мрежа и е от 

Тодор Александров. Адресирана е до ЦИК, до премиера, до НСО и 

до  най-различни  институции.  Не  може  да  се  разбере  искането. 

Ръкописно е. 

Докладвам ви я за сведение. 

Колеги, качила съм от вчерашните дела, които ви докладвах, 

определението на съда по административно дело № 3332 от 2017 г., 

което  пак  е  в  смисъл,  че  всъщност  този,  който  подава  сигнал  и 

известява  компетентния  орган  за  констатирано  нарушение,  когато 

административният  орган  реши,  че  няма  нарушение,  тъй  като 
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подалият сигнал не  е  страна в това  административно наказателно 

производство, няма правен интерес да обжалва решенията на ЦИК. 

Другото  решение  е  по  жалбата  на  политическа  партия 

„Воля“,  с което се искаше допълване на Методическите указания, 

дело № 3404. Решението е в моя папка и е № 3635. Както знаете, 

политическа  партия  „Воля“  искаше  да  допълним  Методическите 

указания, съответно ние им отговорихме с писмо. Съдът приема, че 

в Изборния кодекс няма такава процедура за допълване, съответно 

субсидиарно се прилагат правилата на чл. 62 от АПК. Съгласно чл. 

62, ал. 1 от АПК срокът за допълване е срокът, в който може да се 

обжалва административният. В този смисъл казват, че искането на 

председателя на „Воля“ е подадено на дата, която не е в срок, поради 

което  не  е  следвало  да  се  разглежда.  Но  в  същото  време  пък 

правилно сме го разгледали и сме отговорили, така че се отхвърля 

жалбата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, моля да се запознаем с решенията. Те са публикувани във 

вътрешната мрежа. Важно е, че жалбата е отхвърлена. 

Продължете, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Другото решение е № 3634. То е по 

жалбата  на  областния  управител  на  Кюстендил.  Съдът  споделя 

доводите  на  Централната  избирателна  комисия,  че  Районната 

избирателна  комисия е  компетентна  да  определи  реда,  по  който 

следва да се приемат и обработват протоколите, така че правилно 

сме оставили без разглеждане жалбата на областния управител на 

Кюстендил. 

И,  колеги,  във  връзка  с  вчерашното  дело  установих,  че  е 

допусната техническа грешка в протокола ни, който е публикуван на 

интернет  страницата  на  Централната  избирателна  комисия – 

протокола  от  20  март  на  стр.  35  в  частта  относно  отразяване  на 

гласуването  по  решение  №  4553,  е  отразено,  че  колегата  Метин 

Сюлейман е гласувал „за“, вместо колегата „Ивайло Ивков“, който е 

гласувал „за“. И съответно правилно колегата „Метин Сюлейман“ е 
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записан  в  гласувал  „против“.  Като  ви  предлагам  да  одобрим 

техническата поправка на този протокол и публикуваме правилното 

гласуване на това решение на Централната избирателна комисия. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Кое решение е това? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Казах гласуването по повод решение. 

В решението не е. Решението е № 4553. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Гласували 19 членове на ЦИК:  за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  

Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня  

Цанева);  против – 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Росица  

Матева). 

Благодаря. 

Госпожо Бойкинова, имате ли други доклади? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик е госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам ви за сведение сигнал с вх. № НС-11-44 от 

23 март. От една страна, това е сигнал във връзка с публикации във 

Фейсбук, които комисията не контролира.  И второ, сигналът е по 

повод на това, че член на РИК – Добрич, на 21 март се е отбелязала 

във Фейсбук със шапка на ДПС,  а  на 8 март се е  отбелязала със 

снимка,  на  която  е  прегърнала  симпатизант,  облечен  с  тениска  с 

инициалите на ДПС. Затова ви го предлагам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да 

се запознаете. 

Уважаеми колеги, има ли коментари? 

Уважаеми колеги, преминаваме към следващ доклад. 

Госпожо Цанева, имате ли още? 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Имам, разбира се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  по  електронната 

поща сигнал с вх. № НС-22-229 от 23 март 2017 г. Не е ясно от кого 

е  изпратен сигналът.  Съобщават ни,  че лицето Алина Симеонова, 

която също не е ясно коя е, във Фейсбук е публикувала бюлетината с 

маркиран номер еди-кой си и призовава да гласуват за този номер. 

За сведение. 

Колеги, докладвам ви сигнал с вх. № НС-15-270, който е в 

публикуван в днешната мрежа в папка с моите инициали. Сигналът е 

озаглавен „Незаконосъобразни действия на председателката на РИК 

–  Шумен.  Сигналът  е  от  Юлиян  Русев,  който  е  член  на  РИК  – 

Шумен. Сигналът е доста дълъг, в него господин Русев ни обяснява 

как  са  имали  не  особено  добри  колегиални  отношения  с 

председателката, а именно, че когато той не е бил дежурен тя му е 

казала, че няма какво да прави в комисията, освен това по различен 

начин са приемали… 

Предлагам да е за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля 

запознайте се и ако има някой, който счита, че това не е за сведение, 

да вдигне ръка, за да му дам думата. 

Продължаваме със следващия докладчик. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е качена 

постъпила жалба с вх. № НС-2387 от 24 март 2017 г., подадена от 

Мюсюлманско  сунитско  ханефитско  изповедание  в  Република 

България.  Сигналът е сериозен, той е подаден от Хасан Исмаилов 

Хасанов – пловдивски районен мюфтия, и Николай Панков – член на 

Висшия духовен съвет. Колеги, сигналът е много обстоен, към него 

са  прикачени  материали.  Конкретният  повод  за  подаването  на 

сигнала е предизборна среща с избиратели, проведена на 21 март в с. 

Света Петка, община Велинград, която е организирана от кмета на 

селото и от имама, като в приложените материали се установява, че 
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на  срещата  са  присъствали  повече  от  400  жители,  присъствал  е 

господин  Лютви  Местан  –  председател  на  партия  ДОСТ,  и 

кандидатите  за  депутати  от  Обединение  ДОСТ  на  Пазарджишки 

избирателен  район,  като  митингът  е  воден  от  господин  Ибрахим 

Юмер,  който  е  имам на  селото  и  който  е  представил  листата  на 

обединението  в  Пазарджишки избирателен  район с  кандидат  доц. 

Стоян Динков. 

В подадената жалба е направен много обстоен сравнителен 

анализ  за  нарушения  на  законодателството  при  образуване  на 

политически партии и организации на религиозни основи, като се 

твърди,  че  участието  на  имам  в  тази  предизборна  среща, 

включително  осъществява  състав  на  престъпление  по  чл.  166  от 

Наказателния кодекс на Република България, в който е предвидено: 

„Който  образува  политическа  организация  на  религиозна  основа, 

или който чрез слово, печат, действие или по друг начин използва 

църквата или религията за пропаганда против държавната власт или 

нейните мероприятия се наказва с лишаване от свобода“. 

Поставени  са  три  въпроса,  вие  ще  ги  видите,  всичките  са 

свързани с предизборната кампания, проведена от партия „ДОСТ“. 

Сигналът завършва с думите, че „Всичко това го има в изборното 

законодателство,  само трябва да се приложи на практика и това е 

ваша грижа“, имам предвид, че адресатът на жалбата е Централната 

избирателна комисия. „И понеже няма да намерите  куража да се 

самосезирате  от  медийните  публикации  по  темата  ви  сезираме: 

Хасан Исмаилов Хасанов – пловдивски районен мюфтия, и Николай 

Панков  –  член  на  Висшия  духовен  съвет,  като  собственоръчно 

подписваме сигнала и ви молим да излезете от комфорта си на нито 

чули, нито видели и нямащи какво да направите.“ 

Колеги,  доколкото  аз  направих  анализ  на  разпоредбите  на 

Изборния  кодекс  във  връзка  с  подобни  казуси,  единствено  в 

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

констатираме  нарушение,  но  само  ако  са  използвани  религиозни 

символи и сигнали. Лично аз не намерих конкретен текст, който да 
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касае участието на представители, в случая на имама на селото, в 

предизборна агитация. И доколкото в сигнала се твърди нарушение 

на  разпоредбата  на  чл.  166  от  Наказателния  кодекс,  лично моето 

предложение като докладчик и във връзка с предходно протоколно 

решение на Централната избирателна комисия е този сигнал да го 

препратим към главния прокурор на Република България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? 

(Обсъждане извън микрофон.)

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  По  повод  казаното  и  по  повод  госпожа 

Мусорлиева,  нека  да  направим  първо  справка  в  закона.  „Не  се 

допуска  извършване  на  предизборна  агитация  от  служители  на 

вероизповеданията.  Не  са  предизборна  агитация  извършването  на 

религиозни обреди.“ Какво е това – обред или предизборна агитация 

на  този  митинг?  Имаме  ли  Административнонаказателни 

разпоредби? – Имаме. Можем ли да го установим? – Можем. Значи в 

тази част можем да се произнесем и разбира се съм съгласен да го 

изпратим  и  на  други  органи,  ако  има  данни  за  извършено 

престъпление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

За пояснение. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз само ще напомня, че към приложения 

към жалбата материал става ясно, че участието на имама на селото 

господин Ибрахим Юмер се ограничава до това, че той е представил 

листата на обединението за Пазарджишкия избирателен район. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Сърдечно се извинявам за пореден 

път на господин Цачев, че го прекъснах. Извинявай! Не ми се случва 

за първи път, за което дълбоко съжалявам. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колега  Цачев,  да  разбирам  ли,  че  Вие 

предлагате да бъдем… 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам да разгледаме сигнала, 

всъщност  то  е  жалба,  и  предвид  текста  на  чл.  192,  ал.  5  като 

основание, да установим или не дали има извършено нарушение със 

съответните последици. Доколкото не са, според мен, предизборна 

агитация  на  религиозни  обреди.  Такива  се  извършват  само  в 

съответните  храмове  на  съответното  вероизповедание,  но  не  на 

митинг, и то предизборен. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Аз  приемам  предложението  и  ако  се 

обединим около това ще ви предложа проект на решение, с който да 

установим нарушение по чл. 182, ал. 5. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  А имаме ли данни? 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Да,  имаме  данни.  Ако  прегледате 

приложените  към жалбата  материали ще установите,  че  господин 

Юмер дори е бил арестуван от органите на МВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, чухте предложенията. 

Аз ще гласувам предложението да се изпрати преписката на 

главния прокурор сега. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Бойчо  

Арнаудов, Владимир Пенев,  Емануил Христов, Йорданка Ганчева,  

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

Румен  Цачев  и  Румяна  Сидерова);  против  –  2  (Ивайло  Ивков  и 

Мария Бойкинова). 

Уважаеми колеги, на база на мотивите, изложени от госпожа 

Иванова,  пресъздадени  от  тази  жалба,  предлагам  да  гласуваме 

установяване на нарушение на чл. 182, ал. 5. 

Колеги, режим на гласуване. 

Колеги, отменям гласуването. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Освен  лице  на 

вероизповеданието, което е участвало, имаме и кмет, който в това си 

качество също осъществява агитация. Затова, ако трябва, трябва да 
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установяваме по отношение на всичките, а не само по отношение на 

единия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, писмото 

е гласувано. Виждам, че има допълнение към проекта,  за  да бъде 

прецизиран. Така че нека да видим проекта на решение и тогава ще 

го гласуваме. 

(Обсъждания извън микрофон) 

Колеги, във връзка с инцидентен въпрос, постъпил по време 

на гледане на жалба – дали да бъдат приети в момента документи от 

наблюдателска организация, моля да го гласуваме. 

Режим на гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК:  за – 12 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева  и  Румяна  

Сидерова); против – 6 (Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло  

Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова и Румен Цачев).  

Благодаря, колеги. 

Моля  за  извинение  комисията,  че  прекъснахме  дебата,  но 

беше важно, тъй като касае трети лица. 

Колеги,  връщаме  дебата  по  доклада  на  госпожа  Иванова. 

Бяхме стигнали дотам – гласувахме писмото до главния прокурор, 

което да се изготви сега и ще бъде изготвен проект на решение, но в 

залата  ние  коментирахме  правните  основания  и  на  кого 

установяваме нарушение. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: В подкрепа на всички изложени 

предложения  съм,  тоест  да  бъде  наложено  наказание  на 

мюфтията на съответното село, на  кмета на селото, независимо 

че му няма имената, ще се проверят, защото организациите, които 

са  се  подписали,  са  си  представили  решения  и  са  сериозни 

организации. 
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Не съм за препращане на сигнала към РИК – Пазарджик, 

защото  ще  изтече  времето  на  изборите.  Толкова  е  сериозен 

сигналът, че ЦИК, според мен, следва да се произнесе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожо  Иванова,  на  базата  на  проведения  дебат  имате 

ориентация и за нагласите в ЦИК за това решение. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  виждам  основание  да  съставим 

акт  на  кмета  и  да  констатираме  нарушение,  те  нямат  забрана  да 

участват  в  предизборната  кампания.  Само това  искам да  си кажа 

като мнение, докладчикът ще си прецени. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Вижте чл. 182, ал. 2. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Какво не могат? 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Лицата  на  изборна  длъжност  не 

могат… 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ама синдикални организации, много 

ви моля. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, нека гласуваме доверие на колегата Иванова, която след като 

чу   насоките  и  тезите  в  Централната  избирателна  комисия  ще 

направи още веднъж справка със съответната конкретна разпоредба 

и ще ни предложи проект на решение. 

Благодаря. 

Колеги, има още предложения, свързани с тази преписка. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз правя предложение да го 

изпратим  на  компетентната  Районна  избирателна  комисия  – 

Пазарджик,  с  оглед  данните,  че  се  намира  в  село,  близо  до 

Велинград, че там е осъществено предизборното събитие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  съм  направила  обратно 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имаше 

изказване в обратна посока. 
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Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 10 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Ивайло Ивков,  Катя Иванова,  Мария Бойкинова,  Метин  

Сюлейман  и  Румяна  Сидерова);  против  –  5 (Мария  Мусорлиева,  

Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Мартин  Райков  и  Росица  

Матева). 

Благодаря. 

За процедура – господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Госпожо  председател,  аз  изобщо  не 

съм убеден, че колегите разбраха кое точно предложение гласуваме. 

Моля Ви да  прегласуваме,  аз  също не  разбрах  на  Бойкинова или 

обратното гласувахме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, в такава точка сме. 

Подлагам  на  гласуване  отново  предложението  на  госпожа 

Бойкинова да се препрати до РИК. 

Колеги, режим на гласуване. 

Уважаеми  колеги,  отменям  в  момента  гласуването,  защото 

всички говорите извън микрофон. Колеги, нека малко по-спокойно 

прочетем чл. 29, ал. 2 от нашия правилник, където тази процедура е 

уредена. 

Колеги, нашите колеги имат право да искат прегласуване. 

Колеги, подлагам на прегласуване предложението на госпожа 

Бойкинова да се препрати на РИК. 

Гласуваме. 

Гласували 17 членове на ЦИК:  за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Емануил  

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

Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова и  

Таня  Цанева);  против  –  4 (Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  

Мартин Райков и Росица Матева). 
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Тъй като за протокола беше за писано, че колегата Баханов не 

е  гласувал,  това  не е  в  нарушение на нашия правилник,  тъй като 

господин Баханов влезе при процедура на прегласуването. 

Продължете,  госпожо  Иванова,  за  да  можете  поле  да 

изготвите писмото. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, абсолютно се потвърждава 

даденото  в  сигнала  от  Мюсюлманското  сунитско  ханефитско 

изповедание  в  Република  България  и  от  господата,  няма  да  им 

цитирам имената, че тук сме си заровили главите като щрауси и не 

виждаме какво се случва около нас. Докладваме сигнали, които са 

абсолютно дребни и несъществени на фона на съществен проблем, 

за другото изпращаме на РИК, за да се произнесе след не знам какво 

количество дни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

лично обяснение. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Лично  не  считам,  че  съм  си 

заровил   главата  където  и  да  било,  а  разсъждавам  точно с  моята 

глава  и  считам,  че  по  компетентност  трябва  да  се  произнесе 

Районната избирателна комисия. И нека колегата Мусорлиева да се 

въздържа  от  каквито  и  да  било  квалификации  по  отношение  на 

колегите  в  Централната  избирателна  комисия.  Визирам себе  си  и 

всички останали, които са се усетили засегнати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожо Иванова, може би бихте могли да продължите със 

следваща преписка.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка е качен 

един друг сигнал с вх. № НС-22-237 от 23 март 2017 г. Аз ще ви го 

зачета и ще направя моето предложение като докладчик по него. 

Сигналът  е  изпратен  от  господин  Владимир  Николаев 

Бояджиев, който си е посочил ЕГН и адреса. Той ни пише:
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„Здравейте, съзнавам натовареността ви в момента, но няма 

как да не реагирам на очевидната  намеса  на турския президент в 

изборния процес в страната ни. Във връзка с това, а и във връзка с 

военното положение в  Република Турция и  за  целта  на запазване 

неприкосновеността на изборния процес, смятам за необходимо да 

ограничите  гласуването  там  само  до  страната  с  българско 

официално представителство – посолствата и консулствата. 

Предвид тежестта  на  това  решение ви напомням,  че  точно 

затова  сте  избрани  да  организирате  изборите,  за  да  взимате 

отговорни  решения  предвид  променящата  се  среда,  в  която  се 

провеждат. Нека това се счита за официален сигнал във връзка със 

съществуващата опасност от нарушаване на демократичния изборен 

процес.“ 

Колеги, моето предложение като докладчик е този сигнал да 

бъде  препратен  на  Външно  министерство.  А  лично  аз,  тъй  като 

господинът държи да му отговорим официално, ще ви моля да ме 

упълномощите да му изпратя отговор по смисъла на нашите въпроси 

и  отговори,  ако  не  ме  лъже  паметта  т.  7  –  как  се  откриват 

избирателни секции извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Иванова,  да  Ви  упълномощим  устно,  или  да  изготвите  отговор, 

който да мине през председател и секретар? 

КАТЯ ИВАНОВА: Писмен отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, чухте предложенията. Има ли коментари?  

Уважаеми колеги, гласуваме писмото до Министерството на 

външните работи. 

Режим на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  

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

Ганчева, Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица  
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Матева  и  Румяна  Сидерова);  против  –  3 (Александър  Андреев,  

Мария Бойкинова и Таня Цанева). 

Уважаеми  колеги,  второто  предложение  –  отговор  по 

съответния  въпрос  от  нашата  рубрика  „Въпроси  и  отговори“  за 

откриване на секции извън страната. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК:  за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  

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

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румяна  Сидерова  и  Таня  Цанева);  против  –  2 

(Александър Андреев и Мартин Райков). 

Благодаря. 

Други предложения по тази преписка? – Не виждам. 

Госпожо Иванова, имате ли други доклади? 

КАТЯ ИВАНОВА: Нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Иванова,  може  би  да  изготвите  писмото.  Можем  да  освободим 

госпожа Иванова. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 

Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, аз ще бъда много 

кратка,  независимо  че  в  никакъв  случай  не  считам 

проекторешението си за по-маловажно от вчерашното на господин 

Цачев  по  подобен  случай,  съжалявам,  че  не  е  в  залата,  по  което 

имаше дълго представяне на проекта. 

С вх. № НС-15-262-1 от 24.03.2017 г. за втори път идва една и 

съща  преписка  по  жалба  на  господин  Жоро  Чобанов  от  Разград 

против Решение № 104 от 21.03.2017 г. на РИК – Разград. От своя 

страна РИК – Разград се е произнесъл по сигнал на представляващия 

ГЕРБ за района. 

Изготвила съм ви проект на решение, което е в моя папка, 

моля  да  го  погледнете,  с  което  оставям  без  уважение  жалбата, 
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защото решението на РИК – Разград, в проекта излагам аргументи, е 

правилно,  законосъобразно  и  изложените  в  жалбата  аргументи  и 

мотиви не отговарят на истината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, време за запознаване. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, да го подлагам на 

гласуване. 

Режим на гласуване на решението. 

Гласували 15 членове на ЦИК:  за – 15 (Мария Мусорлиева,  

Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,  Владимир  

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

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Номерът на решението е 4624-НС. 

Следващ по жалби е Бойчо Арнаудов. 

Заповядайте. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  в  моя  папка  ви  докладвам 

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

22-239  от  24.03.2017  г.,  адресиран  до  председателя  на  ЦИК  по 

някакъв входящ номер от 3 октомври 2016 г.  и копие до главния 

прокурор. Сигналът е от Димитър Павлов, който ни казва следното: 

„Уважаеми господин председател, кметът на район „Банкя“, 

предоставя недвижими имоти в гр. Банкя на организирана престъпна 

група, занимаваща се с имотни измами, грабежи и убийства. По този 

начин подсигурява гласове за ГЕРБ. Купуването и продаването на 

гласове е престъпление.  Като доказателства  – грабеж в размер на 

104 850 лв. в Банкя, извършено на 23.04.2013 г. С уважение“. 

Според мен този сигнал е за сведение. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само да кажа, че това е копие от стар 

сигнал, който сме докладвали и на други избори. 

 БОЙЧО АРНАУДОВ: По входящия номер не мога да преценя 

точно къде е входиран. От 3.10.2016 г. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Беше на мой доклад при предишните 

избори. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви следващ сигнал с 

вх.  №  НС-22-238  от  23.03.2017  г.  от  Велислава  Роева,  което  ни 

пита: следно ли е? 

„Здравейте,  в  прикачените  видеа  ви  предлагам  да  видите 

предизборна агитация на партия „ДОСТ“ в гр. Шумен, проведена 

на 23.03.2017 г. Редно ли е това?“ 

Двата  видеофайла  са  качени  в  моя  папка,  моля  да  се 

запознаете с тях. Доклада ви го предлагам за сведение, тъй като аз 

не  видях  никакво  нарушение.  Става  въпрос  за  някакъв  концерт, 

доколкото виждам, с певец, който говори нещо на публиката.  Не 

говори  на  български,  но  никъде  не  видях,  че  това  е  на  ДОСТ 

предизборно мероприятие. Изгледайте все пак клиповете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, време за 

запознаване. 

Колеги,  имате  време  да  прегледате  така  предложените 

материали и ако някой има желание да върне преписката, защото 

счита, че може да установи нарушение, моля да го направи. 

Господин Арнаудов, имате ли други доклади? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не, други доклади нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик е господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги,  аз  също  смятам  да  ви  докладвам  два  сигнала  за 

сведение. Те са изпратени от Съвета за електронни медии, за да ги 

преценим по компетентност. 

Най-напред сигнал с наш изх. № НС-20-101 от 24 март 2017 г. 

Качен е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Сигналът 

е  относно  информация  за  това,  че  след  обедния  осведомителен 

бюлетин  на  Българското  национално  радио,  са  излъчени 

предизборни  клипове  на  коалиция  „КОЙ  –  Българската  левица, 

Зелена  партия“,  Политическа  партия  „Възраждане“  и  коалиция 
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„Реформаторски блок – Глас народен“. Притеснението на колегите 

от СЕМ е във връзка с това, че начинът на излъчване на съответства 

на чл.  179 от Изборния кодекс,  който задължава доставчиците на 

медийни услуги да отделят платените форми от изборната кампания 

чрез  някакъв  знак  –  визуален,  звуков  или  аудиовизуален,  който 

съдържа надпис или съобщение, че материалът е платен. 

Аз  изслушах  тези  записи.  Формално  може  да  се  изтегли 

някакво основание, ако решим да го правим. В смисъл, че първият 

клип  започва  като  отделен  само  със  звуков  сигнал,  без  да  се 

съобщава,  че  става  дума  заплатен  предизборен  клип,  със  звуков 

сигнал от края на новините. След всеки клип обаче се съобщава, че 

става  дума  за  платено  съобщение,  както  и  дикторът  съобщава 

„Купуването и продаването  на гласове е  престъпление“.  Това е  и 

след трите клипа. 

Моето впечатление е, че вместо да се сложи в шапката преди 

началото на сигнала това съобщение и съобщението „Купуването и 

предаването на гласове е престъпление“, редакторите на Хоризонт 

са ги изнесли в края на сигналите. И моята лична преценка, която 

предлагам  на  вниманието  на  комисията  е,  че  това  е  твърде 

несъществено, за да съставим акт и да го санкционираме, защото за 

слушателя  става  ясно,  въпреки,  че  в  началото  има  само  звуков 

сигнал,  който  отделя,  че  това  са  предизборни  клипове  платени 

съобщения. Няма начин да бъде подведен слушателят. 

Затова  моето предложение,  въпреки наличието  на  формално 

нарушение, предлагам сигналът да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, чухте доклада на господин Томов. Има ли 

колеги, които изразяват несъгласие, които желаят допълнително да 

се запознаят с материала? 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, вече разгледахме, колега 

Томов,  може  би  Ви  нямаше,  предвид  отсъствието  ви  тези  дни, 
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няколко  такива  подобни,  по  идентичен  начин  изписани  от  СЕМ, 

които ги приехме за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз успях 

да чуя, докато господин Томов докладваше. Надявам се, че и вие, 

ако сте искали, сте го направили. 

Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  лично  считам,  че  трябва  да 

бъде отделено от двете страни по чл. 179 и правя предложение да 

установим нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има  и 

различно  становище.  Затова  горещо  настоявам  да  погледнем 

материала. 

При  положение  че  има  и  друго  становище,  ЦИК  трябва  да 

формира информирано своето убеждение, по което ще гласува всеки 

член на ЦИК. 

Уважаеми  колеги,  налага  ми  се  да  излезна  за  малко  от 

заседание  и  да  отида  до  кабинета  си.  Упълномощавам  госпожа 

Мусорлиева да води. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  колега 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, абсолютно подкрепям 

колегата  Андреев  относно  изразеното  от  него  мнение.  Сега 

изслушах. Наистина казват: „Хоризонт“. И веднага започват „Говори 

България“, не се знае какво се случва. И продължава клипа на някой 

си. Просто не е отделено. 

Това  е  изискването  на  закона,  формално  е,  разбира  се,  но 

трябва да го спазваме. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли други становища? 

Режим на гласуване на предложението на колегата Андреев 

да се установи нарушение. 

Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 9 (Мария Мусорлиева,  

Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир  

Пенев,  Георги  Баханов,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман  и  
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Румяна Сидерова); против – 7 (Севинч Солакова, Цветозар Томов,  

Ерхан Чаушев,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  и  

Таня Цанева).

Остава предложеното от колегата Томов – за сведение. 

Заповядайте за другия си сигнал. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Вторият сигнал, който… (Шум и реплики) 

ТАНЯ ЦАНЕВА: От радио „Хоризонт“, БНР. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: От БНР, несъмнено. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: На коя партия е клипът? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Няма значение. Партията не е виновна. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Те са три последователни клипа – на 

„КОЙ“,  на  „Възраждане“  и  на  „Реформаторски  блок  –  Глас 

народен“,  но  клиповете  отговарят  напълно  на  изискванията  на 

закона. Ако можем да търсим нарушение, това е само на радиото. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте за следващия 

си  сигнал.  Нека  накрая  вече  да  се  изслушваме,  защото  е  все  по-

трудничко. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Вторият  сигнал,  колеги,  също  ще  го 

предложа за сведение. Той е отново от СЕМ. Съобщението е, че във 

вечерните  емисии  „новини“  в   два  40-секундни  отрязъка  между 

19,22,27  и  23,21  и  респективно  23,43  и  23,44  ч.   на  22  март  е 

съобщена  информация  за  проучване  на  електоралните  нагласи  на 

агенция „Естат“,  като колегите от Съвета за електронни медии ни 

препращат  тази  информация  с  цел  преценка  по  компетентност  за 

съответствие  на  излъчването  с  изборното  законодателство  и  по-

конкретно чл. 205 на Изборния кодекс. 

Това е случай, ние сме разглеждали доста такива случаи, в 

който  в  рамките  на  новините  се  цитира  вече  публикувано 

изследване. И освен това се съобщава от кого е финансирано в края 

на тези съвсем кратки 40-секундни отрязъци. 
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Предвид  и  практиката,  която  установихме,  аз  предлагам  и 

този сигнал  за сведение. Сигнала можете да го видите, качен е във 

вътрешната мрежа в моя папка. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, мнения? 

Колеги, щом няма други мнения, остава по предложението на 

колегата Томов. 

Имате ли още? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, това беше. Благодаря. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, получих материала, току-що ми 

беше даден, но трябва да напиша решението и тогава. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ:  Очевадно днес  Съветът  за  електронни 

медии ни предлага разбивка на различни социологически агенции в 

едни и същи емисии през пет минути, да ви ги дам за запознаване. 

Моят входящ номер е НС-20-99 на Социологическа агенция 

„Медиана“.

На „Галъп“ и „Алфа рисърч“ пак в същите емисии, които са в 

19,00 ч. и в 23,30 ч. 

И  другият  ми  входящ  номер  е  НС-20-100  от  24.03.2017  г. 

Това са двата сигнала от СЕМ. 

В моята папка от днешно заседание има два сигнала, сходни с 

на колегата Томов. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Запознахме се. 

Има ли предложение? Дайте си предложението. 

МАРТИН РАЙКОВ: Предлагам да останат за сведение. 

Има ли други предложения? 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Тези  промени  бяха  приети  наскоро  и 

целта беше гражданите да получат информиран избор относно това 

кой  провежда  въпросното  допитване,  респективно  изследване, 
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респективно кой финансира това изследване? Съответно този текст 

трябваше  да  даде  по  същество  възможност  на  гражданите  да 

преценяват данните от въпросните изследвания. 

Според  мен,  въпреки  че  поддържам  и  продължавам  да 

поддържам тезата, най-важно е да се посочва начинът на провеждане 

на  това  изследване  и  по  какъв  способ,  колко  са  интервюираните 

евентуално,  колко  са  попитаните  по  телефона  евентуално,  за  да 

могат гражданите не просто да слушат проценти, а горе-долу и да 

знаят на база на какви данни са получени тези проценти. Мисля, че в 

случая поне минималните изисквания, че става въпрос за определен 

тип изследване на определен тип агенции, излъчени по телевизията 

и респективно медийните доставчици, време е дори и доставчиците 

на медийни услуги, когато приемат тези данни за излъчване, да си 

познават закона и когато си правят репортажите, така да си подредят 

репортажите,  че  да  им  остане  време  да  кажат  поне  минималните 

изисквания на закона. Тук в момента не ги виждам. 

Не мога да приема това за сведение. Ако ще тръгнем по тази 

линия,  добре  е  да  започваме  да  поливаме  полето  и  да  обръщаме 

внимание  на  доставчиците,  че  е  необходимо  поне  минималната 

информация да си я пускат във  въпросните емисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Да разбирам ли това като предложение поне да се изпрати... 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не го приемам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: За установяване 

на нарушение. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз   подкрепям  колегата  Чаушев. 

Изгледах материала от 21-ви. Досега  сме били толерантни тогава, 

когато медията или в началото, или в края съобщава по какъв начин 

е  извършено  изследването,  от  кого  е  финансирано.  Тук  в  случая 

няма  нито  в  началото,  нито  в  края,  така  че  предлагам  да  бъде 

установено нарушение. 
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  ако  няма  други 

предложения, ще подложа на гласуване. 

Всички  колеги  ли  са  за  това  предложение,  за  да  изготви 

колегата проект в този смисъл и да го гласуваме? 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Не, трябва да гласуваме. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре. 

Режим  на  гласуване  на  предложеното,  тъй  като  няма 

посочено  откъде  са  социологическите  изследвания,  от  кого  са 

финансирани,  както  бяха  изказванията,  да  бъде  установено 

нарушение. За това гласуваме. 

Режим на гласуване. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  

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

Румяна Сидерова);  против – 3  (Ивайло  Ивков,  Иванка Грозева и  

Таня Цанева). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, това е Решение № 6425-НС. 

Господин Райков, имате ли друг доклад? 

МАРТИН РАЙКОВ: По-късно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Да зная,  че  ще 

докладвате. Записах Ви. 

Колеги,  нека  да  направим  една  нова  точка,  защото  ми  се 

струва спешно. 

Госпожо Грозева, моля. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  много  ви  моля  да 

включим доклади във връзка с чужбина. Имам подготвено решение 

към  днешна  дата  последни  промени  в  секционните  избирателни 

комисии извън страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване включване на новата точка като т. 5в. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

5в. Доклади относно гласуването в чужбина. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. № НС-04-01-37 с индекс 

36 от 24.03.2017 г. сме получили от Министерството на външните 

работи  предложение  за  промени  в  съставите  на  секционните 

избирателни комисии. Номерът на проекта е 4611. 

С вх. № НС-11-46 от 24.03.2017 г. е пристигнало писмо от 

упълномощения  представител  на  коалиция  „БСП  за  България“ 

Аделина  Вълева,  с  което  ни  уведомява,  че  Милена  Юриева 

Купишева  и  Радослава  Миткова  Илова,  които  са  назначени  за 

заместник-председатели  на  СИК  в  Атина  „Лиосин“  и  Атина 

Посолство – 1, няма да участват в изборите на 26-и. 

От Лондон е пристигнала екстрена грама вх. № НС-04-01-37 с 

индекс 35 от 24-и за промени в съставите на секционна комисия в 

Нотингам и Лондон – Стратфорд 1. 

Току що ми разпределиха вх. № НС-04-01-37, с индекс 37 от 

24.03.2017  г.  за  промяна  в  секционна  избирателна  комисия  36  – 

Бирмингам. 

В  писмото  на  Министерството  на  външните  работи  е 

отправено искане от Посолството на Република България в Анкара 

секция № 32500299 в Анкара – Посолство, да бъде увеличена от 5-

членен  състав  на  7-членен  състав,  кат  оса  посочили  двама 

допълнителни члена. Същото искане е получено и от посолството на 

Република  България в  Никозия  –  секция  №  322900207  Кипър  – 

Пафус, да бъде увеличен съставът й от 5 члена на 7 члена, като също 

са предложили членове за допълване на състава. 
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Аз ви предлагам да уважим желанието на двете посолства и 

да увеличим състава на двете секционни избирателни комисии от 5 

на 7. Имат представени съответни предложения. Те са включени в 

проекта, ако откажете ще ги изключим. 

С приемането на днешното решение сме запълнили с  едно 

изключение,  а  именно  Атина  –  Посолство  1,  лицето  Радослава 

Миткова Илова, която сме освободили, но нямаме резерва и чакаме 

Външно министерство да ни подаде, на този етап сме запълнили, с 

изключение  на  секция  „Атина  1“  абсолютно  всички  секционни 

избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване този проект на решение. 

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Бойчо  

Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – 

няма. 

Уважаеми колеги, това е Решение № 4635-НС. 

Дано  новоназначените  са  чули  посланието  на  ЦИК  да  се 

подготвят. Разчитаме на самоподготовка. 

Заповядайте. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  една  съвсем  кратка  добавка.  Ще 

изпратим обобщеното решение на „Информационно обслужване“ за 

генериране  на  удостоверенията,  които  ще  бъдат  изпратени  по 

каналния ред към Външно министерство и оттам към посолствата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  продължаваме  с  точката  на  господин  Андреев  за 

ОИК. 

Колеги,  искам само  да  ви  информирам,  че  към настоящия 

момент  останаха  за  доклади  –  доклади  по  писма  на  госпожа 

Солакова,  на  госпожа  Сидерова  от  сутринта  за  оперативните 

планове,  доклади по дела,  жалби и  сигнали  с  докладчик  госпожа 
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Сидерова, господин Райков. И чакаме още две спешни преписки, по 

които ще трябва да се произнесем. 

5б. Проект на решение за промени в състава на ОИК –

Царево. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа в моята папка е качен проект на решение, който 

е № 4607. 

Постъпило  е  писмо  от  Общинска  избирателна  комисия – 

Царево с вх. № МИ-15-125 от 24.03.2017 г., към което е приложено 

предложение от коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, с 

което предлагат  на мястото на  Валентина  Василева като член на 

Общинската  избирателна  комисия,  поради  нейната  фактическа 

невъзможност да изпълнява задълженията си, а именно отсъствие 

от страната, да бъде назначена за член на ОИК – Царево, Галина 

Жекова Вълева. Към предложението е приложена молба, саморъчно 

разписана от Валентина Василева, с която уведомява, че желае да 

бъде освободена от длъжността „член на ОИК – Царево“, поради 

лични причини, декларация на Галина Жекова Вълева по образец, 

съгласно нашето Решение № 3255-МИ/НР и копие от дипломата на 

предложения  член  на  ОИК.  Завършила  е  висше  образование  във 

ВМЕИ  „Ленин“.  И  пълномощно  на  лицето,  което  е  направило 

предложението  като  областен  представител,  представляващ 

коалиция „Патриотичен фронт“, подписана от Валери Симеонов. 

Поради  което  ви  предлагам  да  освободим  Валентина 

Костадинова  Василева  като  член  и  да  анулираме  издаденото  й 

удостоверение, и назначим на нейно място Галина Жекова Вълева и 

да й бъде издадено удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? – Не виждам коментари. 

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Бойчо  

Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма. 

Благодаря. 

Това е Решение № 4626-МИ/НР. 

Господин Андреев, продължете и с преписката си по: 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка 

от днешно заседание е публикувано вх. № НС-23-88 от 24.03.2017 г. 

Жалба-сигнал  е  кръстено  от  председателя  на  сдружение  „Сяна 

планета“  господин  Майорски,  с  която,  ако  вие  се  запознаете 

подробно,  поставя  въпроси,  които  са  свързани  с  поставените 

агитационни материали и поставя въпросът: не е ли задължително те 

да бъдат валяни 24 часа преди изборния ден, когато приключва и 

предизборната кампания. Не е ли това в противоречие с Изборния 

кодекс,  раздел  ІІ  –  Предизборна  агитация,  това,  че  остават 

агитационните материали, поставени седем дена след изборния ден 

се свалят. Както и: има ли установени глобени нарушители, ако има 

кои са те, какъв е размерът на глобата за неспазване на цитираните 

по-горе членове и точки на Изборния кодекс, тоест по отношение на 

премахването на всички агитационни материали. 

Въпросът,  който  поставя  най-накрая:  „Сдружение  „Синя 

планета“ смята, че и те трябва да бъдат премахнати в този 24-часов 

срок  преди  изборния  ден  и  в  изборния  ден.  Моля  това  да  бъде 

разгледано  и  направено  като  корекции  в  Изборния  кодекс“.  И 

приложено  изпращат  снимков  материал,  който  е  изложен  като 

допълнение към жалбата-сигнал. 

Уважаеми колеги, аз лично предлагам да остане за сведение 

този сигнал, тъй като той поставя въпроси, които са изрично уредени 

от Изборния кодекс – кога се премахват агитационните материали, 
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кой  отговаря  за  премахването  на  тези  агитационни  материали, 

включително в самия текст е цитиран чл. 186, където пише ясно и 

категорично, че кметът е този, който ги отстранява в изборния ден. 

Ако  има  такива,  които  са  представени  в  близост  50  метра  от 

изборното  помещение,  а  не  от  сграда,в  която  има  изборно 

помещение,  то  те  са  въз  основа  на  решение  на  секционната 

избирателна комисия с помощта на Министерството на вътрешните 

работи и на съответния кмет, се отстраняват. 

По  отношение  на  въпроса,  който  е  поставен  –  дали  има 

нарушение за премахването и дали вече са санкционирани, няма как 

в момента да бъдат санкционирани, защото все още изборите не са 

проведени  и  не  е  изтекъл  7-дневния  срок  след  изборния  ден  за 

премахването на агитационни материали. Евентуално впоследствие, 

ако Централната  избирателна комисия счете  за  необходимо,  може 

този  сигнал  да  бъде  взет  предвид  при  анализа,  който  ние  ще 

изготвим, за проведените избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев, за доклада Ви. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Андреев, Вие предлагате за 

сведение,  но  аз,  доколкото  виждам  от  приложения  снимков 

материал, става въпрос за агитационни материали от президентските 

избори, които даже са наредени с настоящи. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Те са премахнати. Има решение 

на РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, има ли други предложения? – Не виждам. 

Това беше Вашият доклад. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с какво 

продължаваме? 

Заповядайте, госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, разпределена ми е за 

доклад  молба  с  вх.  №  НС-18-54  от  24  март  2017  г.  Тя  е  от 

председателя  на  Управителния  съвет на  Института  за  социална 

интеграция,  с  която  моли  да  бъдат  издадени  дубликати  на 

удостоверенията  за  регистрирани  наблюдатели,  като  са  посочени 

имената  и номера на удостоверенията,  които са  издадени,  поради 

това, че са загубени оригиналите. 

Моля  с  протоколно  решение  да  одобрим  издаването  на 

дубликати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, други предложения? 

Колеги, подлагам на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  

Йорданка  Ганчева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

1. Доклади по писма. 

Колеги ,докладвам ви вх. № НС-04-01-11-37, с което писмо 

от  Министерството  на  външните  работи  ни  уведомяват  и  ни 

изпращат за пълната информация относно получените съгласия от 

приемащите държави, в които режимът е уведомителен. 

Колеги, аз припомням, че ние получихме всички съгласия и 

това е обобщената информация. 

Докладвам го за сведение и запознаване. 

Колеги, докладвам ви вх. № НС-23-21-3 от 24 март 2017 г., 

като това е писмо, получено по електронната поща от директора на 

дирекция „Планиране и управление на дейностите и проекти за Е-

управление“  от  Държавна  агенция  „Електронно  управление“.  И  с 

настоящото  писмо  ни  информират,  че  управляващият  орган  на 

Оперативна  програма  „Добра  управление“  е  взел  решение  за 
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одобряване на финансирането на проект „Изграждане и внедряване“ 

на  пилотна  система  за  дистанционно електронно гласуване,  тоест 

одобрено е съвместното ни проектно предложение. 

В тази връзка е необходимо в кратки срокове в управляващия 

орган да бъдат предоставени необходимите документи за сключване 

на  административния  договор  за  предоставяне  на  безвъзмездната 

финансова помощ по проекта, един от който е подписано от двете 

страни  Споразумение  за  партньорство  между  Държавна  агенция 

„Електронно управление“ и Централната избирателна комисия. Като 

ни изпращат за предварителен преглед от страна на ЦИК проекта на 

Споразумение за партньорство. В рамките на следващата седмица в 

удобно за нас време, сочат, ще организират среща, на която да бъдат 

обсъдени  всички  текущи  въпроси,  свързани  с  предстоящото 

стартиране дейността на проекта. 

Колеги,  докладвам ви го за  сведение и запознаване.  Ще се 

съберем колегите  от  работната  група в  удобно за  нас  време след 

понеделник,  за  да  прегледаме  и  обобщим,  като  ние  в  оперативен 

порядък говорихме с господин Стоян Цонев и аз, като лице, което е 

за контакт, го  помолих да има разбирането с оглед на предстоящите 

избори в неделя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Ивков, по т. 5а. 

5а.  Проекти  на  решение  за  регистрация  на  партии  и 

коалиции за участие в частични местни избори. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги, приехме преди около 40 минути, 

тъй като дежурният имаше доклад, заявление за участие в частичен 

избор  за  кмет  на  кметство  на  регистрираната  в  ЦИК  партия  за 

предходните общи местни избори – „Национален фронт за спасение 

на  България“  за  участие  в  частичните  избори  за  кметове,  както 

следва:  Гара  Орешец,  община  Димово,  област  Видин,  Люляково, 

община  Кърджали,  област  Кърджали  Гецово,  община  Разград, 
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област  Разград,  Лозенец,  община  Царево,  област  Бургас,  за 

Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново. 

В моята папка виждате проект за решение, с което допускаме 

партия „Национален фронт за спасение на  България“ за участие в 

частичните избори за кмет на току-що казаните от мен селища. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване този проект на решение. 

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

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  

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

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

Таня Цанева); против – няма. 

Уважаеми колеги, това е Решение № 4627-МИ. 

Продължете, господин Райков, с Вашия доклад. 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

МАРТИН РАЙКОВ:  В моя папка след гласуваното решение 

ви предлагам проекта за решение, който е № 4609. Другият проект е 

с № 4610. И двата са за „Нова телевизия“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Кой  представи 

преди малко? 

МАРТИН РАЙКОВ: Проект 4609.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Той  вече  не  е 

проект. 

МАРТИН РАЙКОВ:  Докладвам ви готовото решение да го 

видите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Докладвайте 

следващия си проект. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Следващият  ми  е  4610  относно 

нарушение  на  чл.  205,  ал.  1  и  2  от  Изборния  кодекс,  където  се 

установява,  че агенциите „Галъп“ и „Алфа рисърч“ в централната 
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емисия и емисията от 23,00 ч. се обявяват резултати, без да е показан 

възложителят на допитването или проучването, както и източниците 

на финансиране. 

И предлагам да се установи акт за нарушение по чл. 205, ал. 1 

и 2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, пред вас е проекта на решение. Имате ли коментари? – Не 

виждам. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  и  този  втори  проект  на 

решение. 

Гласували 18 членове на ЦИК:  за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  

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

Катя Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева  

и Румен Цачев); против – 1 (Таня Цанева). 

Скъпи колеги, това е Решение № 4626-НС. 

Колеги, давам думата на госпожа Солакова, ако има доклади. 

1. Доклади по писма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  сведение  ви 

докладвам вх. № НС-02-40 от 24.03.2017 г. Обръщам внимание, че 

става  дума  за  стая  260,  където  ще  се  настани  лекарският  екип. 

Помолила съм за телефони за връзка, за да можем да оставим едно 

копие  тук  в  залата  и  да  се  предостави  и  в  Деловодство,  при 

председателя, за да можем да имаме информация за контакти. 

Получаваме  за  актуализация  контакти  от  общини  и  от 

областни  администрации.  Актуализират  се,  за  да  може  да  се 

предоставят и в изборния ден, включително и на сътрудниците. 

Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  от  някои  областни 

администрации  получаваме  и  писма,  с  които  ни  уведомяват  за 

получените  избирателни  списъци.  Ние  имаме  обща  такава 
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информация, предоставена от главния директор на главна дирекция 

„ГРАО“. 

Докладвам ви вх. № НС-02-38 от днешна дата. Това е копие 

от заповед от  23 март 2017 г.  на главния секретар на  Народното 

събрание във  връзка  с  мерките  за  пожарна  безопасност.  Към 

заповедта  е  приложена  Инструкция  за  пожарна  безопасност  в 

сградата  на  Народното  събрание.  Съгласно  тази  заповед  всички 

членове на ЦИК, служители, изчислители в ЦИК и други външни 

лица,  допуснати в сградата  на  Народното  събрание,  следва да се 

запознаят  срещу   подпис  от  определен  от  ЦИК  служител  с 

инструкцията  за  пожарна  безопасност  в  сградата  на  Народното 

събрание, площад „Княз Александър Първи“ № 1. Заповедта да се 

връчи на ЦИК за сведение и изпълнение. 

Докладвам за сведение и предлагам да възложим на главен 

юрисконсулт  госпожа  Лилия  Богданова  за  изпълнение  на  тези 

указания с оглед на запознаване на всички срещу подпис. 

Заедно с това ви докладвам и вх. № НС-02-38-1 от 24 март 

2017 г.  от главния секретар на  Народното  събрание с приложено 

досие с документи, свързани с пожарната безопасност. 

Колеги, предлагам да гласуваме и да възложим изпълнението, 

както предложих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия  

Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев и Таня Цанева); против – няма. 

Приключихме с това. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  след  вчерашния  тежък  ден 

помолих нашия компютърен специалист да погледне системата за 
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гласуване и дали има възможност да отпечатва кой как е гласувал. 

Има такава възможност системата и ви предлагам след като минат 

изборите да бъде повикана фирмата и да ни каже как стават нещата, 

за да се улесним при гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 

виждам възражения. 

Колеги, давам 10-минутна почивка. 

(Почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание. 

Уважаеми  колеги,  преди  да  дам  думата  на  оставащите 

докладчици,  има  една  техническа  грешка,  която  установих  в 

почивката, а именно по докладите на господин Райков. 

Уважаеми  колеги,  неговият  проект  №  4609,  след  като  го 

гласувахме е Решение № 4628, а вторият му проект е Решение № 

4629. И двете са с индекс НС. 

Колеги, давам думата на госпожа Бойкинова. 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  от 

главния прокурор с вх. № НС-09-13 от 24.03.2017 г. относно искане 

от Централната избирателна комисия на основание чл. 160, ал. 1 от 

Изборния кодекс да дадем разрешение за привличане като обвиняем 

на  Николай-Емил  Николов  Шопов  –  кандидат  за  народен 

представител  от  листата  на  коалиция  „Движение  Да  България“. 

Виждате  в  мотивираното  искане  се  казва,  че  производството  е 

започнало  с  протокол  за  оглед  на  местопроизшествие  срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК за 

това, че на 23.03.2017 г., вчера, около 15,40 ч. в гр. София, по бул. 
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„Черни връх“ управлявал моторно превозно средство, мотоциклет, 

което  не  е  регистрирано  по  надлежния  ред.  Няма  издадени  и 

поставени регистрационни табели. Казва се, че по същото време е 

установено, че е възникнало и ПТП между посочения мотоциклет и 

лек  автомобил  марка  „Рено“.  Установяват,  че  мотоциклетът  е 

управляван от Николай-Емил Николов Шопов. 

В хода на разследването е установено, че същият е кандидат 

за  народен представител  и предлагат  на  Централната  избирателна 

комисия да  дадем  разрешение  за  привличане  като  обвиняем  по 

досъдебно  производство  №  684/2017  г.  Приложено  е  писмо  до 

Софийска градска прокуратура от началник-сектор „Разследване“, с 

което  уведомяват  СГП,  че  е  образувано  бързо  производство,  че 

лицето е  задържано за  срок от 24 часа,  че  мотоциклетът е  взет  с 

протокол за оглед на местопроизшествието. 

Приложени е и Решение № 37-НС на  Районна избирателна 

комисия 25,  от  което  е  видно,  че  лицето  е  регистрирано  като 

кандидат  от  коалиция  „Движение  Да  България“  и  е  приложена 

декларация, в която същият декларира, че е регистриран за кандидат 

за народен представител. 

При  тези  данни  аз  ви  предлагам  да  дадем  разрешение  за 

привличането му като обвиняем, тъй като са налице изискванията на 

чл.  160,  ал.  1.  Има  мотивирано  искане  на  главния  прокурор  и 

престъплението  е  от  общ  характер  и  се  дава  по  разрешение  на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря за 

доклада, госпожо Бойкинова. 

Уважаеми колеги, запознайте се с преписката и с проекта на 

решение. Имате ли коментари, предложения? 

Господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, ако не се лъжа днес сме петък, 

24 март. Става дума за искане, свързано с произшествие и досъдебно 

производство, стартирало вчера. Такова експресно бързане на главна 

прокуратура  трябва  да  бъде  свързано  с  някакво  свръх  ординерно 
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събитие, струва ми се. А в случая става дума за обвинение по чл. 

345, ал. 2. Цитирам ал. 1: „Който си служи с табела с регистрационен 

номер, издаден за друго моторно превозно средство или с табела, 

неиздадена от съответните органи, се наказва с лишаване от свобода 

до  една  година,  или  с  глоба  от  500  до  1000  лв.“  И  ал.  2  гласи: 

„Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който управлява моторно 

превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред.“. 

Значи  става  дума  за  нарушение,  наистина  е  предвидено  в 

Наказателния кодекс, но граничещо с административно нарушение. 

МАРТИН РАЙКОВ: Престъпление, не нарушение.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Престъпление. Извинете ме, пак трябва 

да припомня, че не съм юрист, това имах предвид. Но граничещо с 

административно нарушение. 

Никой  не  оспорва  правото  на  прокуратурата  да  прави 

досъдебно производство и в този случай, но натрупването на тези 

обстоятелства  –  произшествие,  случило  се  в  четвъртък,  три  дни 

преди изборите, с кандидат за народен представител, веднага искане 

за отнемане на имунитет в петък, при положение че в следващият 

работен ден това лице вече няма да има имунитет,  в понеделник, 

създава впечатлението… (Реплики) Вероятността да има имунитет в 

понеделник е изключително ниска. 

Нищо  не  пише  нито  за  жертви,  нито  за  нищо.  Създава 

впечатлението,  че  много  бързата  реакция  на  прокуратурата  е 

свързана  с  политическия  процес  и  предизборната  обстановка  в 

България. Поради това аз няма да подкрепя това искане на Главна 

прокуратура, защото го считам за недостатъчно мотивирано. Член 

160  на  Изборния  кодекс  не  само  предвижда  да  става  дума  за 

престъпление  от  общ  характер,  но  и  това  прокуратурата  да  си 

направи  труда  да  изложи  мотивирано  искане  с  оглед  на 

въздействието  на  едно  такова  действие  върху  предизборната 

кампания. А ние сме длъжни да възпрепятстваме всички опити на 

институции, които не са оторизирани да участват в предизборната 

кампания, да го правят. 
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Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Реплики? – Не виждам. 

Заповядайте за изказване, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Няма да подкрепя проекта на докладчика. 

Считам,  че  това  е  произвол.  Произволът  се  състои  и  в  това,  че 

лицето,  видно  от  представената  преписка,  е  било  абсолютно 

неправомерно  задържано  за  24  часа  без  разрешението  на 

Централната избирателна комисия и без никаква санкция, което само 

е един нов, съществен довод за казаното от Томов. 

Ясно е, че е задържано и то за пълни 24 часа от преписката. А 

в чл. 160, който беше така услужлив докладчикът да ни припомни, 

се казва, че от деня на регистрацията до обявяване на резултатите от 

изборите  регистрираните  кандидати  не  може  да  бъдат  задържани 

или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление 

и  с  разрешение  на  Централната  избирателна  комисия.  Фактът  на 

задържането  показва  абсолютна преднамереност  и  целенасоченост 

само ден преди изборния ден. 

Сега  виждам,  че  лицето  е  било  задържано.  В  грубо 

нарушение са действали органите на МВР и не им е оказан контрол 

от прокуратурата. Закъсняло е искането, макар и да са побързали да 

го направят, до Централната избирателна комисия, тъй като лицето 

вече е изтърпяло тази принудителна мярка и е било задържано за 24 

часа. Сега се иска и неговият имунитет. Нищо не налага за такова 

престъпление,  по  което  се  води  досъдебно  производство  срещу 

неизвестен извършител, при установено лице, което няма данни да 

се е опитало да се укрива, да е оказало каквато и да е съпротива или 

по  някакъв  начин  да  има  възможност  и  опасност,  още  повече 

кандидат за народен представител, да се укрие, за едно ПТП, което 

очевидно не е тежко, защото не се споменават последиците от него, 

да се иска и имунитетът. 

Това  искане  е  с  цел  Централната  избирателна  комисия 

постфактум да одобри едно противоправно поведение на службите, 
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едно  противоправно  поведение  срещу  кандидат  за  народен 

представител.  Нищо  не  налага  в  момента  ние  да  дадем  такова 

разрешение, а ако го дадем, ние ще покрием това нарушение, което 

те са извършили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Като  цяло  подкрепям  двамата 

преждеговоривши  колеги  и  искам  да  кажа,  че  би  следвало  да  се 

поиска  отдавна  имунитетът  на  кандидати  за  народни 

представители, които извършват много сериозни престъпления на 

територията  на  Република  България,  много  добре  знаете,  които 

сигнали решихме да пращаме в Главна прокуратура. 

В този смисъл това, което се изтъква тук, е незначително 

спрямо това,  което се извършва от други кандидати за народни 

представители. Отдавна трябваше да е поискан имунитет. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, има ли други желаещи за изказване? 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  искам  само  да  обясня,  че 

искането на главния прокурор е не за задържане, а за привличане 

като  обвиняем.  Да  уточня,  защото  хипотезите  са  две  –  и  за 

задържане, и за привличане. В случая искането е за привличане като 

обвиняем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Малко по-късно влизам в диспута, но 

тъй  като  бях  докладчик  по едно писмо,  което  дойде  от  Четвърто 

районно,  предполагам,  че  той  е  бил  задържан,  към  момента  на 

задържането правоохранителните органи не са знаели, че това лице 

има имунитет или че е кандидат. След това изпращат до нас едно 

писмо с искане да им върнем отговор, което преди обяд докладвах 

по справка,  която е извършена от Деловодството на ЦИК, че има 
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такова лице. Даже беше с различни имена посочено. Едва след това 

са установили, че това лице е с имунитет. И тук, доколкото виждам, 

искането е за привличане на обвиняем, а не за задържане, както каза 

и докладчикът. 

Може би след изтичането на тези 24 часа,  не видях кога е 

задържан, да го освободят, или след като са получили информация, 

че лицето се ползва с имунитет, същото вече да е освободено така 

или иначе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Видно  от  преписката  е,  че  лицето  е 

задържано за 24 часа, считано от 16,00 ч. на 23.03.2017 г. Двадесет и 

четири часа изтичат в 16,00 ч. Изтекоха преди час и 17 минути. А 

искането, което имплицитно съдържа в себе си и факта, че знаят, че 

е кандидат за депутат, въпросните органи, е пристигнало днес след 

обяд, тоест този аргумент изобщо не мога да го приема. Задържано е 

лицето  вчера  до  днес  за  24  часа.  Пише  го  както  в  сигнала  от 

прокуратурата,  така  и  в  искането  от  Министерството  на 

вътрешните работи до Софийска градска прокуратура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Запознайте се, колеги. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  се  присъединявам  към 

предишните  колеги.  Поначало  в  мен  говорят  и  адвокатските  ми 

познания,  но не можем за престъпление,  за  което наказанието,  то 

нарочно е по-тежко, е една година, ние да  лишаваме от имунитет. 

Това наказание, ако се докаже и всичко е наред, чл. 345 от НК казва 

така: „Който си служи с табела с регистрационен номер, издаден за 

друго  моторно  превозно  средство  или  табела,  неиздадена  от 

съответните  органи,  се  наказва  с  лишаване  от  свобода  до  една 

година, или с глоба от 500 до 1000 лв. Наказанието по ал. 1 се налага 

и  на  онези,  които  управляват  МПС,  което  не  е  регистрирано  по 

надлежния ред.“ 
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Извинявайте,  колеги, аз не мога да подкрепя това искане и 

това предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги,  както  каза  докладчикът,  от  нас  се  иска  само 

разрешение  да  бъде  привлечен  като  обвиняем.  Мисля,  че  ние  не 

следва да се правим на прокурори тук и да преценяваме степента на 

вина,  по кой член ще бъде подведен под отговорност и т.н.  След 

като бъде привлечен,  ако ние дадем разрешение,  в  крайна сметка 

органите на прокуратурата са тези, които ще повдигнат обвинение, 

ще поддържат и съдът ще прецени дали има доказана вина или не. 

Нищо лошо няма да стане в това, че ще дадем разрешение да бъде 

привлечен  като  обвиняем.  Ако  не  може  да  се  докаже 

престъплението, ще бъде оневинен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше първа 

реплика. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за втора. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Моята  реплика  е  в  смисъл,  че 

престъплението  по  чл.  345  е  от  общ  характер.  За  Централната 

избирателна комисия е важно това, че е от общ характер, а не какво 

наказание е предвидено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И трета реплика 

– господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Третата ми реплика, уважаеми колеги, е 

към колегата Сидерова – да, наистина е така по чл. 345, ал. 2 от НК, 

за което е образувано производството, наистина се предвижда малко 

наказание  в  Наказателния  кодекс.  Но,  уважаеми  колеги,  моля  да 

обърнете  внимание,  че  с  този  мотоциклет  това  е  само  едно  от 

извършените нарушения, тоест, че е без указателни табели, издадени 

по надлежния ред. Установено е, че по същото време и на същото 

място  е  възникнало  и  пътно-транспортно  произшествие  между 

посочения мотоциклет и лек автомобил марка „Рено“. Ние не знаем 
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това  пътно-транспортно  произшествие  по  какъв  състав  ще  бъде 

квалифицирано и съответно какво наказание се предвижда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, сега госпожа Сидерова има право на дуплика. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Това не променя,  че  прокуратурата 

трябваше да си обоснове искането, както следва, за да ни мотивира 

да вземем своето решение. Нашето задължение е не да защитаваме 

интересите на прокуратурата, а да защитаваме интересите на лицата, 

които  кандидатстват,  да  могат  свободно  да  участват  в  изборния 

процес.  Едно задържане  на  един кандидат,  сваляне  на  имунитета, 

повдигане  на  обвинение,  само  самият  факт,  че  ще  излезе  такова 

решение  на  Централната  избирателна  комисия  днес,  означава  в 

утрешния ден да му сринем гласуването в подкрепа на него по наша 

вина, а не по негова вина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

За  изказване  първа  се  беше  заявила  госпожа  Мусорлиева. 

След  това  господин  Томов,  господин  Ивков  и  след  това  госпожа 

Иванова. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Независимо че съм на абсолютното 

становище на госпожа Сидерова, но след като изслушах аргументите 

на госпожа Матева, Бойкинова и Баханов и с оглед на това, че все 

пак  съм заместник-председател  на  тази комисия и  все  още много 

държа на междуинституционалното добро запазване на тона, и като 

считам,  че  главният  прокурор  има  сериозно  основание  за 

предложение, след като изслушах колегата Баханов, аз ще застана на 

другата страна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте за реплика, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз ще репликирам колегата Мусорлиева и 

ще  й  кажа,  че  очевидно  нещо  друго  я  е  убедило  да  си  завърти 

позицията на обратно, а не изказването на колегата Баханов, защото 

изказването  на колегата  Баханов беше за  това,  че  можело да има 

престъпление и със самото ПТП. Ама това е видно, че не е така от 
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самата квалификация. Съставът на чл. 345 и изпълнителното деяние 

са  именно  заради  това,  че  управлява  МПС  без  регистрационни 

табели, а не заради това, че е причинило някому нещо с ПТП-то. 

Така че би следвало, ако само това Ви е мотивът, пак да си 

обърнете позицията, госпожо Мусорлиева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  ли  друга 

реплика към изказването на госпожа Мусорлиева? – Няма. 

Моля за дуплика. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Може за Вас да е очевидно защо 

съм си сменила мнението, но то е дълбоко в сърцето ми. Много е 

странно как четете в сърцето ми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Лично обяснение – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не знам кой какъв адвокат е  и каква 

практика има, но само зачитам разпоредбата на чл. 160: „От деня на 

регистрацията  до  обявяване  на  резултатите  от  изборите 

регистрираните  кандидати  не  може  да  бъдат  задържани  или 

привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от 

общ характер. 

Това престъпление от общ характер ли е? От общ характер е. 

Има ли някъде диференциация относно наказанието колко е – дали е 

или не е? Има ли някъде диференциация? (Реплики от Ивайло Ивков 

и  Румяна  Сидерова).  Какво  не  е  лично  обяснение?  Те  ми  правят 

анализ на моите доводи. Какво е? 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Това е глупаво обяснение, не е лично. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Така че,  уважаеми колеги, считам, че 

Централната  избирателна  комисия  в  момента  имаме  ли 

престъпление  от  общ  характер?  –  Имаме.  Какво  трябва  да 

извършим? – Да дадем разрешение. Ще го задържат ли? Тук няма 

искане  за  задържане,  има  за  привличане  като  обвиняем. 

Прокуратурата е преценила дали трябва да направи това искане сега 

или не с оглед и на други доказателства, а именно: лицето може да 
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се укрие, може да извърши друго престъпление, може и много неща 

да има, примерно говорим. 

Уважаеми колеги, абсолютно съм категоричен в становището 

си,  че  след  като  пише  „от  общ  характер“…  Преди  имаше 

диференциация, когато предвижда лишаване от свобода не по-малко 

от пет години, тогава можехме да правим тези разсъждения, които се 

правят в момента. Но в момента нямаме право за разсъждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това беше лично 

обяснение. 

Следващ заявил се за изказване беше господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Георги,  аз  не  говорих  докато  ти  се 

изказваше. Може ли да помоля за същото? 

Уважаеми колеги, ще започна от последните думи на Георги. 

Условията, предвидени в чл. 160, ал. 1 на Изборния кодекс са три – 

да  има  престъпление  от  общ  характер,  да  има  разрешение  на 

Централната  избирателна  комисия,  и  то  да  се  даде  въз  основа  на 

мотивирано искане от главния прокурор. Да седнем да разсъждаваме 

върху това дали е възможно лицето да е извършило някакво друго 

престъпление, след като такова друго престъпление не е описано в 

искането на главния прокурор, означава да влезем в противоречие с 

логиката на чл. 160. Главният прокурор, след като иска по време на 

предизборна  кампания,  един  ден  преди  края  й,  да  бъде  свален 

имунитетът  на  народен  представител  за  сравнително  леко 

престъпление... 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Той  е  кандидат  за  народен 

представител. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Георги, аз не те прекъсвах. Кандидат за 

народен представител – извинявам се за лапсуса. 

…  един  ден  преди  края  на  кампанията,  след  като  това  е 

действие, което несъмнено ще повлияе на хода на кампанията той би 

следвало да отправи именно мотивирано искане. И това, което ние 

сме длъжни да преценим, е  дали искането на главния прокурор е 

достатъчно  мотивирано.  Ние  не  можем  да  се  месим  на 
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прокуратурата  в  това  дали  в  това  досъдебно  производство  тя  ще 

състави обвинителен акт и за какво. Това си е нейна работа. Но тя 

трябва да посочи много сериозен мотив, за да иска това да върши в 

петък, а не в понеделник, ще повторя. Да не забравяме, че изборите 

свършват. Последният работен ден е изтекъл преди половин час. 

И тъй като ние сме отговорни за чистота на изборния процес, 

би следвало да оценим искането на прокуратурата от тази гледна 

точка.  Затова аз не приемам съображенията на тези колеги, които 

казват, че ние като Централна избирателна комисия ме длъжни да 

удовлетворим  такова  искане,  вън  и  независимо  от  тези 

обстоятелства.  Да  се  считаме  длъжни да  го  удовлетворим,  без  да 

коментираме  сериозността  на  мотивацията  на  главния  прокурор, 

означава да бягаме от своята отговорност като комисия, която трябва 

да  съблюдава  чистотата,  прозрачността  и  честността  на  изборния 

процес. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

реплика. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Томов,  слушайки 

внимателно Вашето изказване аз като член на комисията, който се е 

запознал  с  чл.  160,  Вие  въведохте  нов  нюанс  –  да  преценим 

сериозността  на  мотивираното  предложение  на  прокуратурата.  Аз 

считам, че всеки един орган трябва да действа в рамките на неговата 

компетентност и ние, без значение как се чувстваме и кои кандидати 

защитаваме  с  оглед  казаното  от  колегата  Сидерова,  че  сме  на 

страната на кандидатите, аз считам, че ние сме правоприлагащ орган 

и прилагаме закона, а не защитаваме нито една от страните. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Лично обяснение! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Първо дуплика и 

след това лично обяснение. 

Втора реплика – заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само обръщам вниманието на колегите 

в искането от Четвърто районно до Софийска градска прокуратура, 
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че  производството  е  бързо,  тоест  образувано  е  като  бързо 

производство със съответните срокове в НПК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов 

– за дуплика. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колега Ганчева,  ако законодателят не 

беше  предвидил,  според  моето  тълкуване,  че  Централната 

избирателна комисия има право да оценява мотивите в искането на 

главния прокурор, просто не би използвал думата „мотивирано“, в 

чл. 160 щеше да пише, че имунитет се сваля по искане на главния 

прокурор.  Наличието  на  прилагателното  „мотивирано“  ни  дава 

основание да преценяваме дали едно конкретно искане е мотивирано 

или е недостатъчно мотивирано. 

Това е моето тълкуване. Вярно е, че аз не съм юрист, тук има 

достатъчно юристи, които биха ме поправили, ако бъркам в него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Томов. 

За лично обяснение – госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Понеже си позволи колегата Ганчева 

да  спомене  името  ми  относно  законосъобразността,  по  същество 

неюриста колегата Томов разви моите съображения – наличието на 

определение,  че  трябва  да  е  мотивирано  искането  на  главния 

прокурор, го прави задължение. Липсват в искането мотиви за това. 

Мотивът, че има бързо производство не е мотив за снемане на 

имунитет. Много добре знаем юристите, че производството е бързо, 

защото на местопрестъплението е установено кое е лицето и то не е 

отказало. За това става дума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Второ  лично 

обяснение. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Въпреки  че  не  искам  да  губя 

времето на комисията,  личното ми обяснение е  дотолкова,  колега 

Сидерова,  че си позволих да Ви цитирам,  защото Вие казахте,  че 

трябва  да  защитаваме  интересите  на  кандидатите  за  народни 

представители. И аз изказах моето мнение като юрист, колкото и да 
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ви  се  струва,  че  някои  тук  сме  по-малко  юристи,  че  трябва  да 

прилагаме закона, защото сме правоприлагащ орган. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не съм заявявала, че колегата е по-

малко юрист, нито пред нея, нито зад нея, нито на микрофон, нито 

където и да е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, господин Ивков се е заявил за изказване. 

След него госпожа Иванова, след това госпожа Сидерова, след това 

госпожа Бойкинова. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Аз  ще  се  самолиша  от  изказване,  ще 

направя процедурно предложение да прекратим разискванията. 

Но преди това правя предложение по същество обратното на 

това на докладчика. (Шум и реплики) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

господин  Ивков  дава  предложения.  Ако  обичате,  може  ли  да  го 

чуем? 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Предлагам  да  отговорим  на  главния 

прокурор  на  неговото  искане,  изцяло  съм  съгласен  с  колегата 

Сидерова  и  по  отношение  на  това,  че  не  е  мотивирано  самото 

искане,  там  не  се  съдържат  мотиви,  сочи  се  само един текст,  по 

който формално са осъществени признаците на престъпно деяние, 

без  да  се  изследва  по  никакъв  начин  вина  и  нищо.  Считам,  че 

Изборния  кодекс ни  дава  възможност  да  преценим  вероятната 

основателност,  да преценим дали едно деяние е престъпен състав. 

Поради  което  аз  правя  процедурно  предложение  да  отговорим  с 

писмо на главния прокурор, с което да му отговорим, че искането му 

е немотивирано и че задържането, което е осъществено на лицето, е 

недопустимо и противозаконно, като противоречи пряко на чл. 160, 

ал. 1 от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Като му обърнем внимание на тези два 

факта,  тоест  няма  да  дадем  разрешение,  защото  искането  е 

немотивирано  и  да  му  обърнем  внимание  на  противозаконното 
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деяние, а именно, че е задържан кандидат за народен представител в 

навечерието на изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, това беше изказване и процедура. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Декларацията  му  е  от  0,00  часа,  а 

нарушението е станало в 15,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  онова,  което  господин  Ивков  направи,  са  две  неща  – 

изказване, което съдържаше предложение, и процедура. 

Колеги, към изказването има ли реплики? 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  не  знам  на  някои 

хора докъде им стига самочувствието, на мен не ми е чак дотам да 

давам акъл на главния прокурор как да си мотивира исканията. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Друга  реплика 

има ли? 

Дуплика ще ползвате ли? 

Колеги, длъжна съм да подложа на гласуване процедурата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз имах заявено и обявено изказване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, ще дам само още едно изказване и ще гласувам процедурата. 

Нарушавам,  колеги,  процедурата  на  ЦИК в момента,  за  да 

могат да се чуят всички мнения. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз ви предлагам малко 

да успокоим страстите в залата и да гледаме малко по-спокойно на 

нещата, да ги обсъдим от всички страни. 

Искането на главния прокурор е основано на разпоредбата на 

чл.  160,  ал.  1  от Изборния кодекс.  Колеги,  аз  обръщам внимание 

върху следните кумулативно дадени от законодателя предпоставки, 

които  трябва  да  са  налице,  за  да  даде  или  недаде  Централната 

избирателна комисия своето разрешение за снемане на имунитета. 

Обръщам внимание, че няма задължение  Централната избирателна 
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комисия да  даде  такова разрешение.  Тя го  дава  или не  го  дава  с 

оглед  на  конкретните  факти  и  обстоятелства,  залегнали  в 

обстоятелствената част на искането. 

Няма да коментирам това дали искането е мотивирано или не 

е мотивирано. Няма спор относно това, че тази квалификация, която 

за  момента  дава  прокуратурата  по  досъдебното  производство, 

представлява престъпление от общ характер. Обаче имаме и съюза 

„и“ с разрешение на Централната избирателна комисия. 

Притеснителното за  мен в  този случай е  приложените към 

искането на главния прокурор доказателства, от които категорично 

се  установява,  че  лицето  без  разрешение  на  Централната 

избирателна  комисия е  било  задържано  на  23-и  в  абсолютно 

нарушение на Изборния кодекс. 

При  това  положение  аз  смятам,  че  това  искане  на 

прокуратурата е ненавременно и то е следвало да бъде направено 

вчера,  преди  да  бъде  осъществено  задържането  на  кандидата  за 

народен  представител.  Поради  което  аз  считам,  че  в  конкретния 

случай въобще не е осъществен фактическият състав на чл. 160, ал. 1 

от Изборния кодекс и лично аз няма да подкрепя това искане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Баханов, за реплика.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, реплика към колегата 

Иванова. 

Уважаема колега  Иванова,  вижте,  че лицето Николай-Емил 

Николов  Шопов  е  подписало,  задрасквано  е  тук  в  колко  часа  е 

подписал  декларация,  с  която  удостоверява,  че  е  регистриран  за 

кандидат за народен представител.  Не знам каква е практиката на 

районните  полицейски  управления,  но  при  задържането  на  всеки, 

който е извършил престъпление, дали ги питат дали са кандидати за 

народни представители, дали такава е практиката? Той едва в 00,20 

ч. ли е 01,20 ч. ли е, е попълнил тази декларация. 

След  това,  пак  ви  казвам,  е  изпратено  до  проверка  до 

Централната избирателна комисия. (Шум и реплики)  Можете да ми 
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направите дуплика, след малко. Можете да ми дадете дуплика след 

това, като свърша с репликата. 

Може ли да си довържа репликата, госпожо председател? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Довършете  си 

репликата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И после има право на дуплика. 

Не знам господинът кога е задържан, но той едва в 0,00 ч. е 

попълнил  декларация,  с  която  казва,  че  е  кандидат  за  народен 

представител.  Тази  декларация  след  това  е  била  проверена  по 

надлежния ред, а именно с изпратено писмо от Четвърто районно до 

Централната избирателна комисия, която потвърди този факт едва 

към обяд. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Втора реплика – заповядайте. 

И повече никога няма да нарушавам процедурата. Сега ви го 

казвам. Не ме интересува кой иска да се изказва. 

Имате реплика. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Репликата  ми към колегата  Иванова се  изразява  в  това,  че 

никой  български  гражданин,  пък  бил  той  и  кандидат  за  народен 

представител, не му пише на челото, че е такъв. Докато не се докаже 

органите  на  реда  могат  правомерно  да  задържат  всеки,  който  е 

извършил нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Дуплика  – 

заповядайте. 

Ще ползвате ли дуплика, госпожо Иванова? 

КАТЯ ИВАНОВА: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, има процедура по закриване на разискванията. 

Колеги, гласуваме закриване на разискванията. 

Гласували 22 членове на ЦИК:  за – 19 (Ивилина Алексиева,  

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

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

3 (Георги Баханов, Ивайло Ивков и Йорданка Ганчева). 

Уважаеми колеги, прекратиха се разискванията. 

Отрицателен вот – заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Кратък отрицателен вот. 

Макар че аз предложих, гласувах „против“ прекратяване на 

разискванията, защото на колегата Баханов бе дадена възможност да 

продължи да говори абсолютно неверни неща. 

На първо място, декларацията е подправена очевидно, вижда 

се числото 1. 

На второ място, да, на никой на челото не му пише, колега 

Матева, че е кандидат за народен представител, но никой не влиза на 

мястото  на  задържане  с  подписана  декларация  в  себе  си,  че  е 

кандидат за народен представител. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Удостоверение има. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Очевиден  е  полицейският  произвол, 

очевидна  е  целта  на  занятието.  И  в  този  случай  вече  не  искам 

прекратяване на разискванията, защото е по-важен от всичките ни 

срещи с ПАСЕ и с който и да е. Тук се касае за полицейски произвол 

и за нарушаване на човешките права. Нещо, което не беше чуждо и 

на нашето последно правителство,  предавайки граждани на чужда 

държава, без да има основание на това, и в нарушение на съдебни 

актове. Очевидно и представителите им в ЦИК, или поне част от тях, 

имат същия начин на мислене. (Шум и реплики)

ГЕОРГИ БАХАНОВ: По начина на водене. 

Възразявам в Централната избирателна комисия да се правят 

политически изказвания от колегата Ивков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отправям 

забележка, колеги. 

Заповядайте за лично обяснение. 
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Личното  ми  обяснение  се  изразява  в 

следното. Всеки кандидат за народен представител, ако не му пише 

на челото, може да говори или би следвало да каже, че е кандидат за 

народен  представител,  че  има  имунитет  и  на  нашата  страница 

незабавно, в момента на опита за задържане да бъде установено, че е 

кандидат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Второ  лично 

обяснение. (Шум и реплики)

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, призовавам колегите 

от Четвърто районно да си заведат съответното производство срещу 

колега,  който  изрази  съмнение,  че  декларацията  е  подправена. 

Призовавам ги от микрофона на Централната избирателна комисия, 

понеже се  наведоха данни,  че  декларацията  е  подправена и че  аз 

говоря неистини. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  А срещу колегите, които неправомерно 

ползват апартаменти за по хиляда лева да заведат ли? Най-скъпите 

трансфери на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много ви моля, 

колеги. (Шум и реплики)

Уважаеми колеги, много ви моля, не искам силата на гласа да 

е сила на аргументите. 

Мога ли да премина към гласуване? (Реплики: Да.) Много ви 

благодаря, колеги. 

Има предложен проект на решение, има проект, който е нов 

проект по същество, който е от господин Ивков. Ето защо, колеги, аз 

подлагам на гласуване предложението на госпожа Бойкинова. 

Колеги, режим на гласуване на проекта на решение. 

Гласували 22 членове на ЦИК:  за – 14 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева  и  Таня  Цанева);  против  –  8 (Мария 

Мусорлиева,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  
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Арнаудов,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Румен  Цачев  и  Румяна  

Сидерова). 

Уважаеми  колеги,  не  постигна  това  необходимото 

мнозинство. 

Сега  подлагам  на  гласуване  предложението  на  господин 

Ивков. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Той предлага да напишем писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, извинете 

ме, прекратявам процедурата, колеги. 

Имаме  отхвърлително  решение,  на  което  трябва  да  дам 

номер. 

Това е Решение № 4630-НИ. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има предложение на Ивков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 

писмо, а не решение. ЦИК по този въпрос се произнася с решение. 

Имаме отхвърлително решение.  Сега ще  подложа гласуването на 

писмо. 

Уважаеми колеги, писмото. 

Гласували  22 членове на ЦИК:  за – 9 (Мария Мусорлиева,  

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков,  

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев и Румяна Сидерова); 

против  –  13 (Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова,  Александър  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева).

Колеги,  упълномощавам  госпожа  Мусорлиева  да  води, 

защото трябва да излезна за малко. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: О, не! Прекъсвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля? 

Заповядайте. 

1. Доклади по писма. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги,  писмото до РИК е в моята 

папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

упълномощавам госпожа Солакова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има предложение от колегата Цачев 

към  това,  което  съм  написала  в  моята  папка  да  добавим 

съдържанието на писмото до 24 РИК от сутринта. Аз приемам това 

предложение. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на  гласуване, 

уважаеми колеги. 

Наистина отдавна се заяви госпожа Сидерова. Извинете, аз не 

знаех, че за това става въпрос. 

Режим  на  гласуване,  за  да  приключим  и  да  отидем  да  се 

срещнем. 

Гласували 19 членове на ЦИК:  за – 18 (Мария Мусорлиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар  

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

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

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

Сидерова и Таня Цанева); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Благодаря ви, колеги. 

Прекъсваме.

 (Край в 17,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенографи:

Красимира Николова

Нина Иванова
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