
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 513

На  25  март  1017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват:Иванка  Грозева,  Катя  Иванова, 

Владимир  Пенев,  Румяна  Сидерова,  

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Камелия 

Нейкова,  Ивайло  Ивков,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева

1а. Промени  в  съставите  на  секционните  избирателни 

комисии извън страната.

Докладва: Иванка Грозева 

1б. Доклади относно обучения:

Докладва: Ерхан Чаушев

1в.  Допускане  за  участие  или  за  регистрация  на  партии  и 

коалиции за участие в частичните избори.

Докладват: Камелия Нейкова, 

Владимир Пенев

2. Доклади по писма. 

Докладват:  Севинч  Солакова,  Владимир 

Пенев, Румяна Сидерова, Метин Сюлейман,  

Ерхан  Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Цветозар  Томов,  Йорданка 

Ганчева, Ивайло Ивков, Ерхан Чаушев.

2а. Публикуване на упълномощени представители



Докладва: Румен Цачев

2б. Отчет за поддръжка на интернет страницата на ЦИК.

Докладва: Емануил Христов

3. 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  15.15  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Откривам  днешното 

заседание. 

Колеги, предлагам ви следните точки от дневния ред: 

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

Грозева,  госпожа  Иванова,  господин  Пенев,  госпожа  Сидерова, 

госпожа Ганчева.

2.  Доклади  по  писма  с  докладчици  госпожа  Солакова, 

господин Пенев, госпожа Сидерова, господин Сюлейман, господин 

Христов.

3. Разни.

Колеги,  разбира  се  е  има  и  една  точка  за  допускане  или 

регистрация на партии и коалиции за участие в частичните избори, 

но тогава, когато има готовност за това ще предложите тази точка.

Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения?

Първи беше господин Баханов.
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  първо  –  честит 

празник Благовещение, живи и здрави да сте всички! 

Второ, в точката по писма, ако обичате, госпожо председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.

Честит празник, колеги! 

Много Ви благодаря, господин Баханов. В точка по писма.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в първа и във втора точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбира  се, 

госпожо Нейкова – и в двете точки.

Следващ беше господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не знам дали ще има отделен доклад, 

но  заедно  с  колегата  Катя  Иванова  мисля,  че  имаме  свързани 

доклади в т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Пиша ви, заедно 

с госпожа Катя Иванова.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Двама докладчици.

Следващият беше госпожа Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Да ме включите в писма и по молба на 

колегата Бойкинова да я включите в жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.

Следващ беше господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Една  нова  точка  –  публикуване  на 

упълномощени представители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Точка  2а. 

Записах.

Господин Томов беше следващ.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

господин Томов.

Госпожа Ганчева беше следващата.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Госпожо председател  в  писма,  но 

понеже ми идват и доклади във връзка с изборите извън страната 

може би да ме включвате отвреме навреме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков 

също в писма.

Господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  В  писма.  В  моя  вътрешна  мрежа  това 

писмо  е  по  същество  интересна  статистика  за  действието  на 

разпознаването  на  действителни  и  недействителни  бюлетини. 

Искахме да има и брояч да видим как върви процесът.  Мисля, че 

материалът е интересен, ще ви докладвам по-късно. Материалът е от 

„Информационно обслужване“ АД относно разпознаваемостта към 

настоящия момент на бюлетини.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отделна  точка 

или в писма?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Както прецените.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Отделна точка и 

това ще бъде т. 1б. Записах.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУРОРЛИЕВА: В писма, ако обичате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

госпожо Мусорлиева.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Госпожо председател,  ще помоля, ако може първа точка да 

бъде одобряване на бутона във фейсбук, който одобрихме да бъде 

активиран,  визията,  за  да  можем  да  изпратим  незабавно  и  да  го 

активират до края на деня. Той всъщност ще бъде активен 24 часа с 

началото на изборния ден навсякъде по света и ще бъде блокиран 

след като приключи изборният ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах. 

За да не правим преподреждане на обявения дневен ред ще 

запиша това като съобщение в началото на заседанието, с което да 

започнем.
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Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако обичате да ме запишете в отчет 

по Договор № 8 с „Информационно обслужване“ АД за поддържане 

на интернет страницата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

нова т. 2б.

Записах, господин Христов.

Уважаеми колеги, други предложения? Не виждам. В такъв 

случай, колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Румен  Цачев,  

Цветозар Томов), против – няма.

Благодаря.

Колеги, дневният ред е приет. 

Позволете ми да ви кажа, че по обективни причини отсъства 

днес  господни  Арнаудов.  Може  би  би  могъл  да  дойде  на 

заседанието,  но не  е  сигурно.  Госпожа Иванова  е  поела неговите 

доклади. 

Колеги,  приет  е  дневният  ред.  Давам  думата  на  госпожа 

Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги, припомням ви, че взехме решение да активираме по 

предложение  на  отговорника  за  Централна  и  Източна  Европа  на 

фейсбук бутон в деня на изборите на нашата страница на фейсбук, 

което се прави за първи път в България. Правено е до сега в доста 

страни по света. Можете да видите в моята папка с моите инициали 

как ще изглежда този бутон. Първият файл е скрийн шот, от 25 март 

2017 г., 7,52 е начинът, по който ще изглежда. Другите два са към 
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какво ще води евентуално, ако се натисне повече за изборите. Един 

бутон ще бъде активиран. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване.

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

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

Цачев, Цветозар Томов), против – 1 (Ивайло Ивков).

Благодаря.

Колеги, позволете ми още един материал преди т. 1 – доклади 

по дела, жалби и сигнали. Във вътрешната мрежа в папка за днешно 

заседание  писмо  с  актуализирани  списъци  на  „Информационно 

обслужване“ АД можете да отворите.

Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  за  сведение  писмо  с  

вх. № НС-3-81-1 от 25.03.2017 г. и писмо НС-23-89 от 24.03.2017 г. и 

ви предлагам да изпратим писмо във вътрешната мрежа с № 10-88-7 

до господин Славчов – главен секретар на Народното събрание, до 

полк.  Димитър Станчев – началник сектор „Охрана“ на НСО към 

Народното  събрание  и  до  господин  Филипов  –  изпълнителен 

директор  на  „Информационно  обслужване“  АД  с  актуализирани 

списъци  от  „Информационно  обслужване“  АД  за  осигуряване  на 

достъп  във  връзка  с  произвеждане  на  изборите  за  народни 

представители. 

Има  папка  в  днешна  мрежа,  която  се  нарича  „писмо  с 

актуализирани  списъци“  и  това  е  първото  писмо.  Най-отгоре  е 

папката извън всичко останало. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращане  на 

актуализираните списъци.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
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Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов), против – няма.

Благодаря.

Колеги, преминаваме към т. 1 от дневния ред.

1. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Първи докладчик е госпожа Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми колеги, ще ви докладвам в моя папка от днешна 

дата има номер на проект, само че е сбъркан номерът. Първо да са 

запознаете, входящият номер на жалбата е НС-22-254 в моя папка от 

днешна  дата  №  254  от  25.03.2017  г.  Тя  е  от  Марияна  Иванова 

Михайлова.  Подадена  е  по  електронен  път  и  не  е  подписана. 

Госпожа  Михайлова  ни  уведомява,  че  е  назначена  за  зам.-

председател на СИК -122-90-73 и на 24.03.2017 г. с Решение № 160 

от  24.03.2017  г.  е  освободена  като  зам.-председател,  като  тя  не  е 

подавала никакви заявления за освобождаване, нито пък някой я е 

уведомил, че ще бъде освободена като такава, поради което аз съм 

изготвила проект, с който ви моля да се запознаете. Тя е назначена и 

съответно без да знае е освободена по предложение, входирано с вх. 

№ 279 от 23.03.2017 г. от упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, 

с което е била освободена с въпросното решение. 

Към  жалбата  няма  приложени  никакви  доказателства. 

Свързах се с председателя на РИК, извън Монтана съм, поради което 

аз се снабдих с решението от страницата на районната избирателна 

комисия и установих действително, че госпожа Михайлова е била 

назначена  за  зам.-председател  на  РИК  с  Решение  №  46  от  

23.02.2017 г. и е освободена с Решение № 160 от 24.03.2017 г., като в 

самото основание на решението пише, че е постъпило предложение, 

входирано с № 279 от 23.03.2017 г. Лицето не е подавало никакви 

заявления  за  освобождаване  и  е  научило  за  това,  че  е  било 

освободено  в  момента,  в  който  е  отишло  да  си  получи 

удостоверението за това, че е било назначено за зам.-председател на 

СИК. 
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Считам, че в случая няма наличие на нито една от хипотезите 

на  чл.  51,  ал.  2,  което  препраща  към  чл.  72,  ал.  1,  т.  5  за 

освобождаването  на  жалбоподателката  като  зам.-председател  на 

СИК,  поради което  ви  предлагам да  отменим Решение  № 160  от 

24.03.2017 г. на РИК – Монтана в частта относно освобождаването 

на Марияна Иванова Михайлова, като зам.-председател на секция № 

122-90-00-73  като  незаконосъобразно.  Писала  съм:  Връща 

преписката  на  РИК  –  Монтана  за  ново  произнасяне,  съгласно 

мотивите на настоящото решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  Грозева,  само  да 

кажете решението на РИК – Монтана има ли го качено някъде, за да 

видим мотивите. Само предложението, така ли, други мотиви няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, следващ 

заявил се за изказване беше госпожа Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Колега Грозева, исках само да попитам, с 

това решение те само я освобождават, като заместник-председател 

или назначават някой на нейно място?

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Назначават.  Решението  не  е  само 

относно нея, а в няколко секции – в 1-ва и в 73-а. Така съм писала – 

в частта относно освобождаването на Марияна Иванова Михайлова. 

Аз не го отменям цялото. 

Ако ми позволите, с част от присъстващите ние обучавахме 

РИК – Монтана и още 6 районни избирателни комисии и това, на 

което  обърнахме  изрично  внимание,  тъй  като  знаете,  че  в 

предходните  избори  имахме  такива  проблеми,  че  замяната  на 

членове на секционни избирателни комисии става само с писмено 

заявление на лицето, което иска да бъде освободено извън изборния 

ден. При неявяване в изборния ден РИК има самостоятелността да 

извършва такива попълвания съставите на секционните избирателни 

комисии.  Това  беше  изрично  указано  на  районните  избирателни 

комисии,  които обучавахме.  Предполагам,  че  и другите  колеги са 

обърнали внимание на това нещо. Така, че считам, че би следвало да 
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отменим  така  постановеното  решение,  независимо  какви  са  били 

мотивите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Иванова за предложение.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Аз  имам  конкретно  предложение 

решението да бъде отменено и в частта относно назначаването на 

друго  лице  на  мястото  на  освободената  Марияна  Иванова 

Михайлова  и  от  диспозитива  на  решението  да  отпадне  текста  за 

връщане  на  преписката  на  РИК  –  Монтана  за  ново  произнасяне, 

съгласно мотивите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах 

предложението на госпожа Иванова.

Уважаеми  колеги,  докладчикът  докладва,  бяха  поставени 

съответните  въпроси  и  намериха  своя  отговор.  Постъпи  и 

предложение. 

Има ли дружи желаещи за изказване?

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз,  доколкото  чух,  жалбата  не  е 

подписана.  Според  мен  трябва  да  укажем да  се  подпише,  защото 

няма как да се произнесем по неподписана жалба. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Утре  е  изборният  ден,  така  че  да  я 

оставим без разглеждане за това, че не е подписана?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, правя предложение 

да  оставим  жалбата  без  разглеждане,  тъй  като  същата  не  е 

подписана.  Всеки  може  да  подаде  жалба  от  името  на  друг  и  да 

направи интрига било в СИК, било в РИК, било в ЦИК респективно, 

ако се обжалва. Така, че след като не е подписана – да се остави без 

разглеждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Предлагам  да  отложим  доклада  и 

разглеждането на проекта за решение. Докладчикът да се свърже на 
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посочения  имейл,  от  който  е  подадена  жалбата.  Съгласно  наше 

решение следва да се даде указание за подписване. В срок до края на 

деня и малко по-късно, ако бъде изпълнено указанието – да се върне 

на доклад.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

В  този  смисъл  дадохте  и  предложение,  близко  до 

предложението на госпожа Бойкинова.

Колеги, други.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз ще подкрепя решението, защото дори 

да  нямаме  никаква  жалба  или  сигнал  от  проверката,  която  е 

извършила  колегата  Грозева  стана  ясно,  че  решението  е 

незаконосъобразно.  Тоест,  сменен е  член на  СИК без  там да  има 

данни  за  неговото  съгласие.  Тоест,  дори  да  нямахме  сигнал  ние 

можем  да  се  самосезираме  в  такива  случаи,  тъй  като  е  порочно 

решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  също  подкрепям,  че  проекта  на 

решение на колегата Грозева е правилен. Ние имахме вече такива 

решения  при  предходни  избори,  потвърдени  от  Върховния  съд  и 

изрично  на  обученията  на  районните  избирателни  комисии 

обърнахме внимание да не правят замени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, други? Не виждам.

Може  ли  да  закривам  разискванията?  Колеги,  закривам 

разискванията.

Колеги,  в  хода  на  обсъжданията  на  така  предложения  ни 

проект за решение се постави въпрос относно допустимостта на тази 

жалба и в тази връзка и с оглед наше решение първото предложение, 

което постъпи е докладчикът да се свърже с лицето и даде указания 

да бъде подписана. Няма смисъл да повтарям цялото предложение 

на госпожа Иванова.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  8  (Владимир  Пенев,  

Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Цветозар Томов), против – 10 

(Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Катя  

Иванова,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Метин  

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

Благодаря.

Колеги,  не  постигна  това  предложение  необходимото 

мнозинство. 

Второто предложение в тази посока беше да бъде оставена 

без разглеждане, тъй като не е подписана.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  

Ганчева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  

Румен Цачев),  против – 9 (Александър Андреев,  Владимир Пенев,  

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

Мария Мусорлиева, Росица Матева, Цветозар Томов).

Благодаря.

Уважаеми  колеги,  и  това  предложение  не  постигна 

необходимото мнозинство.

Колеги,  вече  не  обсъждаме  допустимостта.  Разглеждаме 

жалбата по същество.

Колеги,  в  зала  постъпи  предложение  решението  да  бъде 

отменено не само в частта относно освобождаването, но и в частта 

относно назначаването на другото лице, като отпадне и съответната 

част за връщане на преписката за разглеждане.

Колеги, това е предложението на госпожа Иванова.

Колеги, подлагам  на гласуване това предложение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
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Матева,  Севинч Солакова,  Цветозар Томов),  против – 4 (Георги 

Баханов, Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Румен Цачев).

Колеги, това предложение се прие.

Подлагам целия проект на решение на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  

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

Христов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев).

Колеги, това е Решение № 4631-НС.

Госпожо Грозева, имате ли други доклади?

Продължаваме  със  следващ  доклад  на  госпожа  Иванова, 

доколкото  господин  Ивков  каза,  че  двата  са  свързани.  Вероятно 

имате начин, по който ще ги представите.

Колеги, уточнихме в оперативен порядък въпроси.

Заповядайте за този кратък доклад.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Много  ви  благодаря,  колеги,  и  се 

извинявам. Докладва ви молба отново за издаване на удостоверение 

дубликат,  който  е  заверен  „Вярно  с  оригинала“  –  копие  на 

удостоверение, издадено на наблюдател, който го е загубил. Той е 

Стоян Йорданов Великов. Молбата е постъпила с вх. № НС-18-55 от 

24  март  2017  г.  и  ще  ви  моля  да  вземем  протоколно  решение. 

Институт за социална интеграция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

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

Цачев, Цветозар Томов), против – 1 (Емануил Христов).

Преминаваме на доклада на госпожа Иванова.

Заповядайте.
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, по молба на колегата 

Бойчо Арнаудов докладвам сигнал от СЕМ. Същият е качен в негова 

папка вчерашна дата от 24 март 2017 г. под № НС-20-106. В сигнала 

на  СЕМ  се  казва,  че  във  връзка  с  проведен  мониторинг  върху 

дейността  на  доставчиците  на  медийни  услуги  за  отразяване  на 

предизборната кампания ни изпращат по компетентност един брой 

електронен  носител  със  запис  на  програма  bTV.  Доставчикът  на 

медийни услуги „bTV Медия груп“ ЕАД, излъчен на 24 март 2017 г. 

в  интервала  между 07.42 и 07.46 часа.  Записът  съдържа откъс  от 

безплатно интервю с генералния секретар на Европейската народна 

партия Антонио Лопес, в което той заявява по адрес на Корнелия 

Нинова – председател на БСП за България и кандидат за народен 

представител:  „Казах  й,  как  можеш  да  кажеш  едни  предатели. 

Хората в социалистическата партия в Европа, човек, който иска да 

стане  министър-председател  на  държава  в  Европейския  съюз  не 

може да говори такива неща. Така, че не я обвинявах аз нея, просто й 

казах  начина,  по  който  работи  Европа  и  как  се  правят  нещата  в 

Европа, защото според мен тя не знае как вървят нещата в Европа“. 

СЕМ  не  ни  сезира  за  установяване  на  конкретно  нарушение  на 

Изборния кодекс, препраща сигнала за преценка по компетентност 

дали  излъченият  материал  е  в  съответствие  с  изискванията  на 

Изборния кодекс. 

Колеги,  ще  ви  предам  становището  на  колегата  Бойчо 

Арнаудов,  който  счита,  че  сигналът  следва  да  бъде  оставен  за 

сведение. След като се запознах с него и го изгледах аз споделям 

същото становище. Мисля, че цитатът, който е посочен в писмото на 

СЕМ е извлечен от контекста на казаното от Антонио Лопес. Аз ще 

ви помоля да се запознаете с него. Лично аз не открих по никакъв 

начин  нито  някакви  призиви  за  подкрепа  или  неподкрепа,  нито 

някакви  изрази,  с  които  да  се  уронват  честта  и  доброто  име  на 

кандидата  за  народен  представител  Корнелия  Нинова. 

Четириминутен е записът, ще ви помоля да се запознаете с него и да 

го подложим на коментар.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Докато се запознавате, понеже съм 

се запознала – да си кажа мнението. Абсолютно подкрепям колегата 

Бойчо  Арнаудов,  респективно  Катя  Иванова  не  само  поради 

изложените причини, а и поради това, че мисля, че Лопес не е субект 

на разглеждане на сигнали във връзка с изборна кампания тук.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  още в началото беше заявено,  че  двата  сигнала са 

близки. 

Заповядайте, докладвайте и Вашия и след това ще продължим 

Вашата процедура.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Това  е  молбата  ми,  защото  колегата 

Иванова докладва само нейният. С НС-10-98 за същото предаване, за 

същото интервю, със същия човек е сигналът, само че от госпожа 

Корнелия  Нинова  чрез  нейната  представителка  Аглика  Стефчева 

Виденова. Цитира се абсолютно същият материал и предлагам да ги 

присъединим  и  да  ги  разгледаме  като  една  обща  преписка,  ако 

нямате  нищо  предвид.  В  моя  сигнал  се  твърди,  тъй  като  е  от 

различен субект,  че се извършва,  без да се цитира,  от името и за 

сметка на Коалиция „БСП за България“, че се уронва доброто име на 

„БСП за България“ и на нейния представляващ Корнелия Нинова: 

„Не на последно място за втори път се меси във вътрешните работи 

на суверенна България този господин Лопес и показва неуважение 

към българския народ, говорейки за демокрация, но грубо нарушава 

поне два от демократичните принципи“.

Иска се да установим нарушение. Но по същество говорим за 

един и същи случай. Моля да присъединим двата сигнала и да ги 

разискваме в едно производство. Сигналът ми е качен във вътрешна 

мрежа от вчера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да 

се запознаем и след това да дебатираме. 

КАТЯ ИВАНОВА: Моето мнение, като резервен докладчик е, 

че сигналът е за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Тъй като в  момента не се чува 

нищо и трябва да се прекъсне, молбата ми е да го отложим за по-

късно, за да можем да се запознаем, ако е необходимо да се дадат и 

няколко минути почивка,  за  да се изслуша самият материал,  след 

което вече да се разгледа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като 

материалът  е  4-минутен,  а  са  два  материала,  давам  6  минути 

почивка. (Следва почивка)

Уважаеми колеги,  в  залата  сме 13 членове на  Централната 

избирателна  комисия.  Имаме необходимия кворум.  Продължаваме 

днешното заседание.

Колеги, почивката беше дадена не като почивка, а за да бъде 

изгледан един материал и за да започнем разискванията. 

Колеги,  откривам  разискванията.  Виждам,  че  господин 

Андреев иска думата.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  аз  изгледах 

материала, който е качен по сигнала на Съвета за електронни медии, 

по който има друга жалба, която е получена и изразявам различно от 

становището на двамата докладчици, които докладваха, а именно, че 

трябва да бъде оставена за сведение.

Основанията за това са ми, на първо място, че предаването 

участва секретарят на Европейската народна партия господин Лопес. 

В  това  качество  на  първо  място  той  прави  открит  призив  към 

подкрепа на определена политическа сила. Този призив е ясен. След 

което  има  един  призив,  който  е  за  неподкрепа  на  определена 

политическа  сила  и  представляващия  тази  политическа  сила,  а 

именно Коалиция „БСП за България“ и госпожа Корнелия Нинова. В 

тази връзка, още повече, че се прави един аналог, тоест не пряко, но 

се прави аналог с положението, което е в Испания при управлението 

на две социалистически правителства,  от което е дошла криза и е 

трябвало те да се върнат на власт, за да възстановят държавата. С 
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така  изложените  и  изказаните  становища  от  страна  на  господин 

Лопес в този репортаж и в това интервю, което той дава оставаме 

настрана  квалификациите,  които  са  цитирани  в  самия  сигнал  на 

СЕМ,  а  именно  по  отношение  на  един  от  кандидатите  госпожа 

Нинова,  в  който  се  казва,  че  тя  какъв  държавник е,  как  може да 

нарича определени лица по определен начин. Тоест, в случая имаме 

един агитационен материал в подкрепа на една политическа сила, 

същевременно с това за неподкрепа чрез определени изказвания по 

отношение  на  друга  политическа  сила,  които  дори  и  в  една  част 

индиректно, но те създават едно вътрешно убеждение, че не следва 

да се подкрепя и в България по този начин определена политическа 

сила,  която  представлява  госпожа  Нинова.  С  оглед  на  това,  във 

връзка  и  с  практиката,  която  имахме  и  с  решение,  което  ние 

постановихме по отношение на друг агитационен материал, в който 

има участие представител на друга държава или на институции, а 

именно  господин  Лопес  представлява  все  пак  групата,  която  е  в 

Европейския парламент на Европейската народна партия, аз лично 

считам, че ние трябва да установим нарушение по чл. 183, ал. 4.

КАТЯ ИВАНОВА: На кого?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Нарушителят  е  съответно 

политическата  сила  и  медията.  Аз  лично  считам,  че  трябва  на 

политическата  сила  ПП  „ГЕРБ“,  защото  имаме  призив  към 

политическата сила „ГЕРБ“ и да установим нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Реплики.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  „От  данните  по  делото  безспорно  е 

установено,  че  гостът  на  предаването  е  изразил  свое  лично 

становище,  отговаряйки  на  въпроси  на  водещия  относно 

възможностите на кандидата при съревноваването с останалите. Ако 

госпожата счита, че са засегнати честта и доброто име тя би могла да 

осъществи правото си на отговор по реда на чл. 199 от Изборния 

кодекс във връзка с чл. 118 от Закона за радиото и телевизията“. 
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Решението е 4 страници и е № 10-703 от 14.10.2015 г., но има 

още  редица  други  такива.  Не  е  изолиран  случай.  Но  не  само 

практиката  на  Върховния  административен  съд,  но  ако  видите 

внимателно  материала  този  човек  Лопес  по  никакъв  начин  не  се 

набърква  и  не  говори  сам  изобщо  за  предизборната  ситуация  в 

България. Той е поканен там за теми за Брекзит, за положението в 

Испания, за отношението на Европа и водещият Хекимян го пита: 

Добре,  но  Корнелия  Нинова  Ви нарече  такъв  и  такъв,  Вие  какво 

ще…, той казва – о, не, не, не искам да се бъркам, точно такъв му е 

жестът и казва – аз на нея й казах как можеш да наричаш предатели 

своите хора от социалистическата партия, ти не си наясно с нещата в 

Европа,  ти  не  си там на  място,  аз  искам,  ако тя  стане министър-

председател да има по-отговорно поведение и т.н. 

Оставете, вече няма да коментирам на ГЕРБ да съставяме акт. 

Какво ГЕРБ? Той не е представител на ГЕРБ. Питат го какво мисли, 

той казва, че винаги е подкрепял ГЕРБ. Много ясно, че шефът на 

Европейската народна партия ще подкрепя ГЕРБ най-вероятно, кого 

да подкрепя. Ами Шулц нима няма да подкрепи „БСП за България“ 

Аз  не  считам,  че  има  каквото  и  да  е  нарушение,  а  пък  ако  ще 

установяваме нарушение, трябва да го установим не на ГЕРБ, а на 

Европейската народна партия и на господин Антонио Лопес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Следващ заявил се за реплика беше госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колегата Ивков в общи линии каза 

това, което исках да кажа. Първо, това абсолютно не е агитационен 

материал, това е едно интервю. Второ, не виждам ГЕРБ с какво е 

нарушил  добрите  нрави,  нито  е  участвала  в  интервюто,  нито 

политическата  партия  е  взела  някакво  отношение,  нито  пък  е 

разпространила агитационни материали и с нищо не е виновна ГЕРБ, 

че Лопес я подкрепя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

дуплика, господин Андреев.

За  изказване  първа  се  заяви  госпожа  Иванова,  след  това 

госпожа Матева.
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КАТЯ ИВАНОВА: Аз се присъединявам изцяло към казаното 

от  колегите  Ивков  и  Бойкинова  в  частта  относно  евентуално 

установяване  на  нарушение  на  ПП  „ГЕРБ“.  Аз  не  смятам,  че 

генералният секретар на Европейската народна партия може да се 

асоциира в случая с политическия субект ПП „ГЕРБ“, който участва 

в предстоящите избори. 

Отделно  от  това  считам,  че  ние  нямаме  възможност  да 

установим и каквото и да било нарушение по отношение на медията, 

тъй като се касае за директно интервю и нито медията, нито в случая 

Антон Хекимян, като водещ на сутрешното предаване може да знае 

какви изявления ще бъдат направени от господин Лопес. Отделно от 

това  аз  вече  изразих  становище,  че  според мен не  се  съдържат  в 

изявленията  на  господин  Лопес  изявления,  които  да  уронват 

престижа  и  доброто  име  на  госпожа  Нинова  в  качеството  й  на 

представляващ Коалиция „БСП за България“, както и лично нейното 

име, като кандидат за народен представител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Има ли реплики към изказването? Не виждам.

Заповядайте за следващо изказване, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  аз  смятам,  че  има  нарушение  на  предизборната 

кампания  в  този  видеоматериал.  За  разлика  от  колегата  Андреев 

обаче аз смятам, че следва да се установи нарушение на телевизията, 

която  е  излъчила  това  предаване,  тъй  като  редакторите  на  това 

предаване  на  сутрешния  блок  носят  редакционна  отговорност  за 

това,  какво се  излъчва в  медията  по време на  това  предаване,  на 

което са главни редактори.

Много  добре  го  каза  колегата  Ивков,  че  водещият 

предаването  насочваше  въпросите  към  госта  в  предаването. 

Отговорността  на  медията  и  това,  че  кани  председателят  на 

Европейската народна партия в последния ден, когато е възможна 

предизборна агитация законова в България – два дни преди изборите 

на това интервю и не му задава въпроси само във връзка с Брекзит и 

с  положението  в  Испания,  а  точно  въпросите  са  насочени  към 
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предизборната  кампания  в  България  и  той  ясно  и  недвусмислено 

заяви, че подкрепя Бойко Борисов и ГЕРБ, като агитацията от негова 

страна  се  съдържаше  в  изречението:  „Това  е  най-добрата 

възможност  за  България“.  Не  това  обаче  според  мен  е  толкова 

нарушението,  колкото  уронването  на  доброто  име  на  кандидата 

Корнелия Нинова, която в случая, освен че е кандидат за народен 

представител  е  лидер  на  една  политическа  сила,  която  в  крайна 

сметка  съобразно  проучванията  между  двете  политически  сили, 

едната  за  която  той  изказа  подкрепа  и  другата,  която  се  води  от 

госпожа Нинова, общо взето водят в проучванията за спечелване на 

тези  избори.  С  това,  което  той  каза  по  повод  и  във  връзка  с 

въпросите, които са зададени за отношението му с госпожа Нинова 

се уронва доброто име, тъй като той казва, че човек, който иска да 

стане министър-председател на България не може да говори такива 

неща. Той поясни достатъчно подробно, че е казал как трябва да се 

държи,  какво  трябва  да  прави,  как  трябва  да  работи,  разяснил  е, 

защото очевидно тя не знаела по кой начин работи Европа, как се 

правят нещата в Европа, защото тя не знае и й е изпратил писмо с 

това  съдържание,  като  й  е  говорил  за  имиджа  на  България  и  на 

българския народ.

Считам, че на чужд гражданин – представител, на която и да 

е  друга  държава  в  Европа  няма  значение,  не  му  е  работа  да  се 

занимава как трябва да се държи и какво трябва да прави лидер на 

дадена политическа сила в България. Не съм съгласна, че ако отиде в 

Испания,  който  и  да  е  лидер  на  българска  политическа  сила  или 

примерно  Сергей  Станишев,  като  лидер  на  Партията  на 

европейските социалисти и почва да дава акъл в Испания какво да се 

случи всички ще бъдат  доволни.  Така  че  в  този  смисъл  аз  правя 

отделно  предложение  да  бъде  установено  нарушение  на  добрите 

нрави и накърняване доброто име на кандидата Корнелия Нинова в 

предаването на  bTV, като бъде установено нарушение на bTV и на 

редактора  на  предаването.  Припомням  ви,  че  по  същия  начин  за 

нарушаване на добрите нрави свалихме клип само за присъствието 

без да бъде изречена и една дума от посланик на чужда държава, 
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само заради образа  му и присъствието му в предизборен клип на 

друга политическа сила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Първа реплика на господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да не бъркаме нещата. Няма нищо общо 

между  случаите.  Това  не  е  представител  на  друга  държава.  Този 

човек е представител на Европейската комисия и на Европейската 

народна партия. Като такъв той е гост в България. Нормално е да 

има интерес на журналисти към секретаря на Европейската народна 

партия, както и на другата. Този човек наистина агитира в полза на 

ГЕРБ. Той казва:  „Винаги до сега съм подкрепял ГЕРБ“.  Само че 

дали агитира чрез агитационен материал или не, хайде да поспорим. 

Ако до там трябва да стигнем, както и решенията, които приехме с 

докладчик колегата Цачев, тук по никакъв повод няма агитационен 

материал, това е едно интервю. Това е едно интервю на един човек 

от  Европейския  парламент на  висша позиция в  една от водещите 

европейски партии, а не представител на някоя чужда държава, като 

такъв.  Нямаме  агитационен  материал  на  съответна  българска 

политическа сила,  в която той да се използва,  а той отива сам на 

интервю. Аз не знам журналист от уважавана медия, който ако може 

да вземе интервю с този човек,  да се откаже да го вземе.  Как да 

накажем  журналисти,  че  са  взели  интервю  със  секретаря  на 

Европейската народна партия?! Не ми се струват изобщо уместни 

тези заключения. Аз не считам, че ние бихме могли по какъвто и да е 

начин да установим нарушение на добрите нрави, каквото се твърди. 

Напротив – тук става  въпрос за  един задочен  спор между него и 

Нинова, който се води отдавна. Първо тя го е нападнала нещо, след 

това той й е отговорил. Те го питаха, добре де, но вие си правите 

нападки  взаимни,  какво  става  там?  Журналистът  търси  сензация. 

Той казва: „Не, не, не искам да се забърквам, в писмо отговорих как 

можеш  своите  собствени  хора  да  наричаш  предатели  я  попитах. 

Просто  очаквам,  ако  тя  стане  министър-председател  да  има  по-

отговорно  европейско  поведение“.  Къде  е  обидното?  Този  човек 
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очаква тя да стане министър-председател, допуска го, аз  не виждам 

обида. Чувствам похвала, да не кажа надценяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Пенев, 

заповядайте.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Моята реплика беше свързана с това, 

че в случая нямаме агитационен материал на ГЕРБ, в който да се 

използва  представител  на  чужда  държава.  Имаме  просто  едно 

интервю със съответното лице, излъчено на живо в предаване. Така, 

че сравнението е абсолютно неуместно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Ще ползвате ли дуплика?

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  много  ви  моля  да  прочетете 

внимателно ал. 4 на чл. 183, там не става дума само за агитационни 

материали  и  никъде  в  своето  изказване  не  съм  казала,  че  това  е 

агитационен материал. Там става дума и за други материали, чрез 

които  се  накърняват  добрите  нрави,  честта  и  доброто  име  на 

кандидата.  Така, че в тази част на изречението предлагам да бъде 

установено  нарушение  именно  на  телевизията,  отново  казвам, 

защото  всъщност  телевизията  носи  редакционната  отговорност  за 

това, че е излъчено това предаване, с това интервю. 

По  отношение  на  репликата  на  колегата  Ивков  само  ще 

припомня, че той е председател на Европейската народна партия не 

виждам, какво общо има това с представителството на Европа и на 

Европейския парламент?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, има ли дружи желаещи за изказване.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, хубаво е, че се връщаме на въпроса 

що е  то  агитационен  материал.  И тук  искам да  поправя  колегата 

Матева, за да не остават всички с грешно впечатление. Текстът на 

чл. 183, ал. 4 не казва други материали. В същото изречение, което 

колегата Матева го цитира се казва – и материали. Тъй като би се 

получило повторение с текста в същото изречение, където се казва 

агитационни  материали.  Ясно  е,  че  думичката  материали  това  са 
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агитационни материали и не е вярно, че в този текст се говори за 

други материали. Други материали и то агитационни има в текста на 

чл. 183, ал. 1 и по това пак се има предвид агитационни материали, 

защото там е дефиницията за агитационни материали, част от тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Андреев. След това и госпожа Матева.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, госпожо председател. 

Когато  цитираме  чл.  183,  ал.  4  е  хубаво  все  пак  да  четем 

правилно. Не пише „и други“ и „на материали“, което няма нищо 

общо с повторението на „агитационни материали“ и „на материали, 

които  накърняват  добрите  нрави,  честта  и  доброто  име  на 

кандидатите“, а не „и други“. 

На второ място. Аз поддържам казаното от мен и от колегата 

Матева,  че  по  отношение  на  медията  при  всички  случаи  имаме 

нарушение и трябва да се установи и ще кажа защо. Защото в крайна 

сметка  тогава,  когато  редакционната  отговорност  изисква  той  би 

могъл да предупреди събеседвания с лицето, с което събеседва. На 

второ място, да каже, че по отношение на определени изказвания да 

се въздържа от агитация в полза или не на определени кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Втора реплика от 

госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Репликата ми към колегата Цачев се състои в следното.

Член  183,  ал.  4  говори,  че  се  забранява  използването  на 

агитационни  материали,  които  застрашават  живота  и  здравето  на 

гражданите,  частната,  общинската  и  държавната  собственост  и 

безопасността  на  движението,  както  и  на  материали,  които  не  са 

агитационни.  Тук  става  дума  за  по-широко  приложно  поле  на 

материалите, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име 

на кандидата. Колкото пъти трябва, толкова пъти ще си изказваме 

след  като  ми се  направи  на  мен поименно забележка,  че  не  чета 

правилно ал. 4 на чл. 183, колега Ивков.

Другото,  което  искам  да  кажа  е,  че  според  съдебната 

практика  Върховният  съд  приема,  че  за  да  е  налице  предизборна 
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агитация по смисъла на т. 17 на § 1 е достатъчно да бъде направено 

политическо  внушение.  Смятам,  че  достатъчно  ясно  политическо 

внушение беше направено с това изказване на господин Лопес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Ще ползвате ли дуплика?

Заповядайте, господин Ивков. След това е господин Баханов.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ще бъда кратък. Точно това, което каза 

Румен Цачев е точно така. И 16 пъти да го прочетете този текст той 

няма да стане различен. Казано е – не и други материали, както той 

правилно  отбеляза,  а  и  материали,  които  еди-какво  си,  за  да  се 

избегне  тавтологията.  Това,  че  се  има  предвид  агитационни 

материали е видно от заглавието на  главата  – тя  е  „Агитационни 

материали“,  там  за  никакви  други  материали не  се  говори,  не  се 

говори за вар и за пясък. Това е безспорно ясно за всеки, който умее 

да чете закона, а ние всичките умеем.

Оттам нататък аз пак ви казвам, че дори да приемем, че има 

агитация,  каквато  безспорно  има  според  мен,  ние  не  можем  да 

търсим отговорност нито на медията, нито на Партия „ГЕРБ“, нито 

на когото и да било по простата причина, че той отговаря на въпрос 

в  интервю.  Има  други  способи  засегнатият  да  поиска  право  на 

отговор  или  да  потърси  правата  си  по  съдебен  път  за  нанесени 

нематериални вреди. Не ЦИК арбитъра на спора между Нинова и 

Лопес и не би следвало да се превръща в такъв. Много време му 

отделяме, няма да кажа една дума повече, но безспорно текстът на 

чл.  183,  ал.4  касае  агитационни  материали,  тук  нямаме  такъв  на 

политическа сила.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, реплики към изказването на господин Ивков.

Заповядайте.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Аз  не  споделям  казаното  от  колегата 

Ивков,  че  е  налице  призив  за  подкрепа  на  Политическа  партия 

„ГЕРБ“. Ако обърнете внимание и слушате внимателно записа ще 

чуете,  че  господин  Лопес  говори  в  минало  време  и  казва:  „Аз 

подкрепях Борисов“ и за мен тази подкрепа е за времето, по което 
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господин  Борисов  е  министър-председател  на  България,  а  не  и 

представляващ Политическа партия „ГЕРБ“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Втора  реплика, 

госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми господин Ивков, възможно е 

засегнатият кандидат, който е регистриран за участие в изборите да 

потърси  по  всякакви  начини,  каквито  намери за  добре  защита.  В 

крайна сметка задължение на Централната избирателна комисия е, 

когато има нарушение на предизборната кампания да установи какво 

е  то  и  кой  го  е  извършил.  Аз  отново  казвам,  че  смятам,  че  има 

политически внушения, с които се уронва доброто име на кандидата 

Корнелия  Нинова  и  в  този  смисъл  предлагам  да  се  установи 

нарушение и то само на медията,  защото, както Вие казахте,  този 

човек  отговаря  на  насочващи  въпроси,  конкретно  зададени. 

Интервюто не съдържа само и единствено въпроси във връзка с това, 

за  което  е  поканен,  а  именно Брекзит  и  положението  в  Испания. 

Въпросите във връзка с изборите са зададени от водещия. Очевидно 

са обсъдени с редакторите на предаването. Затова предлагам да се 

установи нарушение на bTV.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

дуплика, ако ще ползвате.

Следващ заявил се беше господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги,  тъй като изслушах 

повече от мненията на досега изказалите се колеги от Централната 

избирателна  комисия  считам,  че  тук  повечето  от  изказването  от 

колегите Андреев, Матева са в противоречие с постоянната практика 

на ЦИК по отношение на следното. Имаше и в предишни избори, в 

предишни кампании многобройни сигнали, например кога едно лице 

е правило предизборна агитация или е призовало в деня на изборите, 

или както е днешният ден – в деня на размисъл и ние никога не сме 

установявали нарушение на  медията,  абсолютно никога.  Тъй като 

при такива интервюта било водещият журналист, било медията не 

може  да  предположи  какво  ще  каже  гостът.  И  ние  до  сега  сме 

установявали, ако е имало нарушение, на човека, който интервюира. 
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Той и да обещае преди интервюто, че няма да каже, а призовава за 

подкрепа, той винаги може да го каже. Така, че журналистът няма 

как да му запуши в момента устата. Това на първо място. 

Абсолютно подкрепям становището, че тук няма намеса на 

лицето,  представител  на  чужда  държава,  тъй  като  това  е  главен 

секретар на Европейската народна партия, тоест – това е човек от 

Европейския парламент. И също така подкрепям становището, че не 

знам  дали  има  медия,  която  би  се  отказала  от  възможността  да 

интервюира водещ европейски политик.

На следващо място. Също така считам, че той каза: „Два пъти 

съм подкрепял ГЕРБ и Борисов“,  подкрепял – в минало време.  И 

даже  ако  тръгнем  по-нататък,  един  вид  господин  Лопес  се  явява 

защитник  на  хората  от  социалистическата  парти  в  Европейския 

парламент,  тъй  като  той  в  това,  което  е  написал  казва:  „Ти  как 

можеш да кажеш „едни предатели“ на хората в социалистическата 

партия в Европа.“ Следва ли да установим нарушение на него, че 

агитира в полза на социалистическата  партия,  ако тръгнем в тази 

посока на разсъждения?

Също така той казва: „Не я обвинявах нея“ няма обвинения 

един  други.  Забележете,  единственото  и  най-важното,  с  което 

започва и завършва интервюто си – най-важен е българският народ. 

Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов.

Заповядайте за реплика, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Имам  реплика  към  колегата  Баханов, 

защото смятам, че и той като българин не би следвало да възприема 

толкова спокойно чужд политик да ни дава акъл кой, как защитава 

България и българските граждани. И във връзка с това, което каза, аз 

пак ще кажа, че редакционната отговорност е на телевизията, защото 

въпросите бяха на водещия и когато един кандидат, който е лидер на 

политическа  сила  се  обяснява,  че  не  знае  какво  се  случва  и  той 

обяснява  как  трябва  да  се  случват  нещата  и  как  работи  Европа, 
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считам, че има политически внушения, с които се уронва доброто 

име на кандидата. Политически внушения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Има ли втора реплика? 

Господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз лично считам, че има и двете 

и не мога да се съглася с казаното от колегата Баханов, че едва ли не 

господин  Лопес  защитава  социалистите.  От  кой  ги  защитава?  От 

Корнелия Нинова може би. 

Ясно е и нормално е един политик да използва определени 

изрази, с които да насочва внушения, които желае и както той желае 

да учи госпожа Нинова, по същият начин би следвало да знае, че в 

предизборна  кампания  такива  внушения  не  би  следвало  да  бъдат 

правени по никакъв начин. Говори в минало, но не означава, че не 

подкрепя определена политическа сила. Говори за управлението на 

социалистите в Испания ясно и разбираемо, за да се каже, че те ще 

разрушат една страна и ще трябва пак те да дойдат да я оправят. В 

тази връзка аз лично считам, че при всички случаи имаме агитация в 

полза на една политическа сила и би следвало все пак, включително 

и като редакционна отговорност да е предупреден, а и той самият да 

знае, че по време на предизборна кампания определени изявления не 

би следвало да се правят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Има ли трета реплика към изказването на господин Баханов? 

Няма.

Заповядайте за дуплика, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  По  отношение  първо  на  колегата 

Матева. 

Уважаема, колега Матева, аз казах, че един вид той подкрепя 

социалистите  в  Европа,  в  Европейския парламент.  Но това,  което 

изразихте  като  становище  –  да,  наистина  бих  приветствал  всеки 

чужд политик, било в Европейския парламент, било представител на 

друга  държава,  който  казва,  че  мисли  за  българските  граждани. 
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Абсолютно всеки независимо от какъв ранг е и член на коя партия, 

няма значение. 

По  отношение  на  колегата  Андреев.  Да,  колега  Андреев, 

всеки от изказващите се и тук който изразява мнения и изразява свои 

субективни възприятия  относно казаното,  било от  Лопес,  било от 

журналиста, било от който и да е друг, важно е дали има обективно 

случване на нещата, което да изпълнява или да нарушава определени 

текстове от Изборния кодекс. Всеки от нас може да си го тълкува, 

както си намери за добре. Това е право на всеки от изказващите се. 

Вие  преценявате,  че  това  е  първо,  както  казахте  –  нарушение  на 

ГЕРБ, като считам, че абсолютно няма никаква почва за това. Така 

че не мога да коментирам Вашите субективни възприятия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

За процедура, заповядайте.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Благодаря, госпожо председател.

Уважаеми  колеги,  считам,  че  се  изложиха  двете  тези 

изчерпателно и подробно и всички аргументи са изложени. Затова ви 

предлагам да прекратим разискванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  това  е  процедурно  предложение  за  прекратяване  на 

разискванията. 

Колеги, подлагам го на гласуване.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Стоева-Сидерова,), против – 1 (Цветозар Томов).

Благодаря.

Заповядайте за отрицателен вот.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Гласувах „Против“ по една единствена 

причина.  Поисках  думата  за  изказване  преди  доста  време,  много 
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преди процедурното предложение, но приемам, че не сте ме видяла, 

госпожо председател. Няма да усложнявам въпроса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  По  начина  на 

водене,  колеги,  виждам.  Господин  Пенев  от  много  време  беше 

вдигнал ръка за процедура.

Колеги, в зала постъпиха две предложения и тъй като едното 

предложение обема другото, а другото е да се раздели, затова ще ги 

подложа на гласуване поотделно. 

Уважаеми  колеги,  основното  предложение  на  тримата 

докладчици е да остане за сведение. Ще подложа на гласуване онова, 

което постъпи в зала. Ако то не постигне необходимото мнозинство, 

ще се случва онова, което докладчиците предлагат.

Уважаеми  колеги,  първо  подлагам  на  гласуване  първото 

постъпило предложение, а именно да се установи нарушение на чл. 

183, ал. 4 от ПП „ГЕРБ“.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 2 (Александър Андреев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – 18 (Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Румен Цачев, Цветозар Томов).

Заповядайте за отрицателен вот.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

изразявам съжалението си, че нямам обяснение на положителен вот, 

тъй  като  бих  призовал  двамата,  които  гласуваха  „За“  да  изразят 

мотиви в тази посока къде е нарушението на „ГЕРБ“, може и да ме 

убедят, не знам. Само искам да чуя мнението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  лично 

обяснение.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Отрицателният  вот  на  колегите 

може да съдържа единствено личното им убеждение, но не може да 

определя как са гласували останалите членове съгласно собственото 
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си лично убеждение, с оглед на което ще помоля да се въздържат 

колегите от такива обяснения кой, какво би трябвало да направи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Втори отрицателен вот.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  гласувах  „Против“,  защото 

считам, че няма основания да установим нарушение на ПП „ГЕРБ“ и 

по още една причина, тъй като лично не можах да се убедя, след 

колегата,  който  направи  това  предложение  за  установяване 

нарушение на ПП „ГЕРБ“ след това защитаваше друга теза, която не 

беше негова и аз лично се обърках.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  второто 

предложение, а именно да бъде установено нарушение на чл. 183, 

ал. 4 на bTV на редактора на предаването, който носи редакционна 

отговорност. Това е предложението, постъпило от госпожа Матева, 

подкрепено от господин Андреев първо и от него постъпило.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,  

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова), против – 10 (Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Таня  

Цанева).

Благодаря.

Отрицателен вот. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  гласувах  „Против“,  защото,  ако 

започнем да наказваме журналисти за това, което са казали техните 

гости пряко в ефир, ние ще се превърнем в най-мракобесния орган в 

Европа може би.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, остава за сведение сигналът.
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Считам,  макар,  че  не  сме  го  гласували,  тъй  като  и  двата 

докладвани  сигнала  са  с  един  и  същи  предмет,  че  в  момента 

проведеното гласуване се отнася и до втория сигнал. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Моля  да  се  гласува  и  оставането  за 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Чаушев, това не подлежи на гласуване, няма да го подложа.

Уважаеми  колеги,  продължаваме  с  доклади  на  госпожа 

Иванова.

Колеги, много ви моля, имаме много жалби и сигнали днес и 

би следвало да ги докладваме и да се произнесем.

Госпожа Иванова има думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви току-що 

преразпределен сигнал, качен е в моя папка от днешна дата с вх. № 

НС-11-55  от  Коалиция  „Обединени  патриоти-НФСБ,  АТАКА, 

ВМРО“ чрез пълномощника Михаил Иванов Петров. 

Колеги, аз ви я докладвам сега само за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, давам 15 

минути  почивка,  тъй  като  сме  11  човека  в  зала.  Очевидно 

следващият  важен  сигнал  не  е  важен  за  всички  колеги.  (Следва 

почивка)

(След почивката)

Уважаеми колеги,  в  залата  сме 13 членове на  Централната 

избирателна  комисия.  Имаме необходимия кворум.  Продължаваме 

днешното заседание.

Колеги,  спряхме  на  доклад  на  госпожа  Иванова,  която  ще 

подготви проекта и след това ще ни го представи. Господин Пенев 

също. Сега е ред на госпожа Сидерова.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  от 

вчера има проект за решение №4615, РИК – Разград. Жалбата е с вх. 

НС-10-96 от 24 март 2017 г., подадена от господин Севгин Шукри и 
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е срещу Решение № 132-НС на Разградската районна избирателна 

комисия, с което неговата жалба за извършено нарушение на чл. 183, 

ал.  2  на  Изборния  кодекс  от  страна  на  Партия  „ГЕРБ“  чрез 

разпространяване на транспарант с призив за гласуване за Десислава 

Атанасова в 18-ти многомандатен район Разград, на който надписът 

и  цялото  поле  „Купуването  и  продаването  на  гласове  е 

престъпление“ е много под 10%, тоест – в нарушение на цитираната 

норма. 

С  цитираното  решение  районната  избирателна  комисия  е 

приела,  че  жалбата  е  неоснователна.  Виждате  моя  проект. 

Решението е изцяло необосновано. Няма никакви мотиви, след като 

е написано какви становища са изказани, като част от изреченията 

даже са и незавършени и нелогични.  Следва извода на основание 

текста  на  чл.  72,  ал.  1,  т.  1  и т.  20 във връзка  с  чл.  183,  ал.  2  – 

отхвърля  жалбата  на  Севгин  Шукри  –  координатор  на  областния 

съвет на БСП. 

Със същия входящ номер, само че с индекс прим Районната 

избирателна комисия - Разград, малко по-късно през деня вчера ни е 

изпратила  цялата  преписка,  която  включва  жалбата,  подадена  до 

районна избирателна комисия, решението на районната избирателна 

комисия  и  протокола,  в  който  би  трябвало  да  се  намира  това 

решение  и  снимков  материал  3  броя,  от  който  материал  по 

категоричен  начин  и  недвусмислен  се  установява,  че  полето 

„Купуването и продаването на гласове е престъпление“ според мен е 

не повече от 1% от цялата площ, може дори и по-малко да е този 

материал. Това вие ще видите в качената във вчерашно заседание 

преписка и може да се убедите и вие в това обстоятелство, поради 

което съм ви предложила този проект да се отмени решение № 132-

НС  на  Районна  избирателна  комисия  –  Разград  и  да  се  върне 

преписката за  ново произнасяне съгласно мотивната част,  в  която 

съм,  както  казах  и  в  момента,  обосновала,  че  наистина  е  налице 

нарушение  и  следва  да  се  предприемат  съответните  действия  по 

закон. 
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В интерес  на  истината  бях  приготвила  друг  проект,  който 

обаче виждайки как сме процедирали по други подобни жалби ви 

предложих  този  диспозитив.  Иначе  бях  ви  предложила  ние  да 

установим нарушението и да оправомощим председателя на ЦИК да 

издаде  акт,  но предлагам да  бъде  върната  преписката,  за  да  бъде 

спазен законовият ред на РИК-Разград с указания за произнасяне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, за запознаване.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Считам, че жалбата трябва да остане без 

разглеждане,  съгласно  константната  вече  практика  на  Върховния 

административен  съд  поради  това,  че  жалбоподателят  няма 

качеството на страна в тази процедура. Той е само един информатор 

и  не  е  орган  на  държавна  власт,  който е  оправомощен да  налага 

санкции  и  да  установява  нарушения,  нито  пък  е  потърпевш  от 

някакъв акт.  Затова считам,че следва да оставим без разглеждане, 

като процесуално недопустима. Правя предложение за това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Записах.

Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Няма  такава  константна  практика. 

Ако  се  позовават  колегите  на  последните  решения  те  са  по 

съвършено различни казуси, които нямат нищо общо с разпоредбите 

нито  на  чл.  183,  ал.  2  и  освен  това  не  отменят  разпоредбата  на 

Изборния кодекс. А отделно от това тук не действат разпоредбите на 

АПК,  а  на  Изборния  кодекс,  съгласно  който  всички  решения  на 

районните избирателни комисии подлежат на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  успяхте  ли  да  се  запознаете.  Виждам,  че  още  се 

запознавате.

Заповядайте за дуплика, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Поредица  са  решенията  на  Върховния 

административен  съд,  вече  от  всички  почти  състави  на  Четвърто 

отделение  възприети.  Последното  е  №  3633  от  23.03.2017  г.  Аз 

докладвах няколко, които ги считам за известни вече служебно на 
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Централната избирателна комисия,  тъй като по мои преписки ние 

постъпихме  точно  така  по  сигнали  на  „ГИСДИ“,  които  не  бяха 

уважени от съответните РИК-ове и ние също имате такава практика 

вече,  също  така  и  с  преписките  на  господин  Сюлейман.  Аз  не 

виждам  този  въпрос  да  подлежи  повече  на  обсъждане.  Дори  да 

мислим  различно  с  квалифицирано  мнозинство  пак  няма  да  сме 

прави. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не знам каква е тази серия, в която 

е  оставено  без  уважение  разглеждането  на  жалба  на  Любомила 

Тодорова Бурзаглиева, като председател на Управителния съвет на 

Регионална  фармацевтична  колеги  на  Българския  фармацевтичен 

съюз – Бургас.  Нима Българският фармацевтичен съюз – Бургас е 

идентичен с участник в изборния процес политическа партия, която 

е  подала  жалбата  чрез  свой  упълномощен  представител.  Колеги, 

това е най-малко некоректно докладване на микрофон, още повече и 

по  отношение  на  Върховния  административен  съд  се  създава 

невярно  впечатление,  че  той  е  създал  такава  практика,  а  тя  е 

незаконосъобразна.  Няма  такава  практика,  както  правилно 

докладвах преди малко. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги,  има ли други желаещи за изказване?  Не 

виждам. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тя казва няма, аз казвам не само че има, 

ами абсолютно вече е константна практиката в това отношение.

Надълго  и  нашироко  щом  трябва  да  повторим  са  развити 

мотивите  за  това  нещо.  Казват,  че  не  случайно  има  чл.  496  от 

Изборния  кодекс,  където  е  вменено  на  правомощие  и  да  бъдат 

сезирани  съответните  комисии  да  се  самосезират  и  да  установят 

нарушение. Тогава, когато не са установили нарушение този, който е 

подал сигнала се разглежда като един информатор, независимо дали 

е  партия,  дали е  фармацевтичен  съюз или е  ГИСДИ или е  някое 
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друго  лице.  Всичките  участници  в  изборния  процес  са 

равнопоставени откъм процес. Така, че да си говорим има – няма, аз 

ви казах само едно от решенията, но другите са протоколирани и са 

над 5 в този смисъл в други преписки. Разбира се, че не мога да пазя 

всички решения всеки път,  а  и най-малкото ще ви досадя,  ако го 

правят. Но такава практика има, тя е налице и тя изобщо вече не е 

противоречива по никакъв начин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това беше реплика, разбира се.

По  отношение  на  спорния  въпрос  може  ли  този,  който  е 

подал сигнал да обжалва решение на районна избирателна комисия 

по  сигнал  за  нарушение  на  Изборния  кодекс.  Единият  аргумент 

вървеше по линията вече имаме някакви решения по такива казуси. 

Дали  са  идентични,  също  остана  спорно.  Не  мога  да  сравнявам 

фармацевти,  както го и твърдях навремето, които много добре си 

знаят закона и би било, когато си искат да си подават проблеми със 

собствения си Закон за лечебните средства и т.н.,  да си вървят по 

своя  ред,  а  да  не  занимават  ЦИК  с  проблеми  със  собствения  си 

закон. Това е едно. Това е само за разлика между жалбоподателите.

Точка 2. Българското право не е прецедентно, съжалявам – не 

е  прецедентно.  Решенията  на  съда  са  по  отделни  казуси,  които 

трябва да се анализират по съответния казус. И именно, защото не е 

прецедентно  правото  в  България  всеки  казус  си  е  на  отделно 

основание. Както казва народа – всяка коза на свой крак. 

По  случая.  Да  се  приравнява  съдебна  практика  с  изрична 

разпоредба  в  закона,  че  решението  на  районните  избирателни 

комисии подлежат на обжалване пред ЦИК със съдебна практика за 

мен  именно,  защото  не  сме  в  прецедентно  право  ми  се  вижда 

несъстоятелно. Моля да тръгнем по същество на случая.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Пенев.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Госпожо  председател,  мисля,  че  е 

излишно  да  дебатираме  повече  този  казус.  Предлагам  ви  да 

прекратим разискванията и да минем към гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, това беше процедурно предложение. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  прекратяване  на 

разискванията.

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Цветозар Томов),  

против – 7 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова).

Уважаеми  колеги,  не  се  прекратиха  разискванията.  Моля 

разисквания на микрофон.

Кой желае да участва в разискванията и да изрази становище?

Колеги, разискванията се прекратиха от само себе си. 

Има желаещ за изказване. 

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Както казах всеки прави това, което може 

и едва ли отговаря на очакванията на другите, както видяхме и във 

вчерашното заседание. Толкова, като за въведение.

По същество правният спор е дали имаме едно съотношение 

между  един  надпис  с  останалата  част  на  надписа  от  един 

агитационен материал въз основа на данните. И от пръв поглед се 

вижда, че това съотношение е нарушено, поради което аз считам, че 

така написания проект следва да бъде подкрепен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, други желаещи за изказване? Не виждам.

Колеги, прекратявам разискванията.

В  зала  постъпи  предложение  по  време  на  обсъждане  на 

жалбата  по  същество,  свързано  с  нейната  допустимост. 

Предложението  беше  жалбата  да  бъде  оставена  без  разглеждане, 
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като  процесуално  недопустима,  тъй  като  жалбоподателят  няма 

качеството страна. Това беше предложението на господин Ивков. 

Преди  да  гледаме  по  същество  аз  трябва  да  подложа  този 

въпрос  на  гласуване.  Ето  защо,  колеги,  подлагам  на  гласуване 

предложението на господин Ивков.

Уважаеми колеги, гласуваме.

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка Ганчева,  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Цветозар Томов),  

против – 9 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,  

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

Уважаеми  колеги,  това  предложение  не  постигна 

необходимото мнозинство. 

Уважаеми колеги, има предложен проект на решение.

Колеги, изказаха се твърдения в подкрепа на този проект и 

срещу него.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение.

Режим на гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Севинч Солакова, Румяна Стоева-Сидерова),  против – 9  

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

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  

Цачев, Цветозар Томов)

Колеги,  това  е  решение,  при  което  не  се  постигна 

необходимото мнозинство. Решението е за отхвърляне. 

Номерът на Решението е 4632-НС.

Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик.

Междувременно бих искала да ви информирам, че срокът за 

допускане за участие или за регистрация на партии и коалиции за 

участие  в  частичните  избори  изтече  в  17.00  часа.  Зная,  че  има 
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колеги, които са готови. Затова, колеги, нека да включим тази точка 

в дневния ред, тъй като днес е и нашия срок.

Колеги, режим на гласуване на тази нова точка, като точка 1в.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова),  

против – няма.

Колеги, ще ви помоля да минем към тази точка. Това ще даде 

и хубава насока на нашата работа.

Заповядайте.

1в. Допускане за участие или за регистрация на партии и 

коалиции за участие в частичните избори.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  в  папка с  мои инициали е 

проект  на  Решение  с  № 4624  относно  допускане  на  партия  АБВ 

(Алтернатива  за  българско  възраждане)  за  участие  в  частичните 

избори  за  кмет  на  кметство  гара  Орешец,  кметство  Люляково; 

кметство Гецово; кметство Лозенец и кметство Козаревец. Всички, 

за които има насрочени избори на 30 април.

Заявлението  е  постъпило  от  партия  АБВ  (Алтернатива  за 

българско  възраждане),  подадено  от  пълномощника  Веселка 

Кузманова Вачева, заведено под № 7 на 25 март 2017 г. в регистъра 

на  партиите  за  участие  в  частичните  избори.  Към  заявлението  са 

приложени всички необходими документи,  изписани в  проекта  на 

решение.  Партията  е регистрирана за участие в общите избори за 

общински съветници и кметове през 2015 г. с Решение № 1774 от 3 

септември 2015 г. Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от 

Изборния кодекс за допускане на партията за участие в частичните 

избори, насрочени на 30 април 2017 г., поради което ви предлагам да 

вземем решение, с което да допуснем партия АБВ (Алтернатива за 

българско възраждане) за участие в частичните избори на 30 април 
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2017 г. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е 

ПП  АБВ  (Алтернатива  за  българско  възраждане).  Решението 

подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, има ли коментари?

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз само едно питане имам. Понеже 

ми прави впечатление, че вместо скоби са използвани наклонение 

черти. Как е в регистрацията?

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Според регистрацията е в скоби, а за 

изписване в бюлетината е с наклонени черти.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Навсякъде да е уеднаквено.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, други?

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Севинч Солакова, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова),  

против – няма.

Уважаеми колеги, това е Решение № 4633-МИ.

Благодаря на госпожа Нейкова.

Господин Пенев е следващия.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, в 16.55 часа постъпи заявление 

за  участие  в  частичните  избори  за  кмет  на  регистрирана  в  ЦИК 

партия  и  коалиция,  а  именно  Българска  нова  демокрация. 

Заявлението  ни  беше  донесено  и  е  пописано  лично  от 

представляващия  партията  Борислав  Любенов  Великов.  Към 

заявлението  е  приложено  в  оригинал  удостоверение  за  актуално 

състояние, издадена на 21 март 2017 година, както и удостоверение 
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от  Сметната  палата  с  изх.  №  48-00-190  от  24  март  2017  г.  Със 

заявлението е направено искане за допускане на партията за участие 

в  частичните  избори  за  кмет  на  кметство  гара  Орешец,  община 

Димово,  област  Видин;  кметство  Люляково,  община  Кърджали, 

област Кърджали; кметство Гецово, община Разград, област Разград; 

кметство  Лозенец,  община  Царево,  област  Бургас  и  кметство 

Козарево, община Лясковец, област Велико Търново. 

Партията  е  регистрирана  за  участие  в  общите  избори  с 

Решение № 1692-МИ от 1 септември 2015 г. Имам предвид общите 

избори  за  общински  съветници  и  кметове,  произведени  на  25 

октомври 2015 г. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква 

„а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс ви предлагам да вземем 

решение,  с  което да  допускаме  партията  за  участие  в  частичните 

избори за посочените кметства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев.

Колеги? Не виждам коментари?

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева-  Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Росица Матева, Севинч Солакова, , Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова), против – няма.

Колеги, това е Решение № 4634-МИ.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в моя папка от днес също е 

проект  на  Решение  № 4627  относно  заличаване  регистрацията  на 

наблюдател от Сдружение „Бъдеще за Северозападна България“. 

Във  вчерашния  ден  ви  докладвах  резултата  от  служебната 

проверка за несъответствията по чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и се 

установи,  че  Сашка  Стевчова  Иванова  е  регистрирана  като 

наблюдател  от  сдружение „Бъдеще за  Северозападна  България“  и 
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същевременно е член на секционна избирателна комисия, назначена 

с решение на Районна избирателна комисия – Враца. 

Предлагам  ви  да  вземем  решение  да  бъде  заличена 

регистрацията на лицето, като наблюдател, да се анулира издаденото 

удостоверение,  като настъпилите промени се отразят  в публичния 

регистър на наблюдателите и може би да уведомим и сдружението 

за извършеното заличаване с оглед на това, че изборният ден е утре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги? Не виждам коментари.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Севинч  Солакова,  ,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – няма.

Уважаеми колеги, това Решение е № 4635-НС.

Заповядайте,  господин  Цачев  по  точка  публикуване  на 

упълномощени представители. 

2а. Публикуване на упълномощени представители.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  постъпили  са  списъци  за 

публикуване. Първият от тях е НС-11-53 от 25.03.2017 г. Постъпил е 

от  Коалиция  от  партии  „Обединени  патриоти  –  НФСБ,  АТАКА, 

ВМРО“. Към списъкът, който е подписан от упълномощено лице са 

представени и съответните пълномощни. Списъкът е предоставен на 

хартиен носител и в електронен вид предвид изискването на нашето 

решение. Извършена е проверка на лицата, като са предложени 12 

лица. От тях за едно лице е установено несъответствие предвид това, 

че  е  регистрирано  като  член  на  секционна  избирателна  комисия, 

назначено. 
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Предлагам да публикуваме списъка на другите 11 лица, които 

да  бъдат  упълномощени  представители  на  коалицията.  Да 

подложите на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува с вдигане на ръка.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова), против – 1 (Росица Матева).

Благодаря.

Продължете, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № НС-11-54 от 25 март 2017 г. 

списък, получен от Коалиция „Реформаторски блок-Глас народен“. 

Списъкът е подписан, подаден от упълномощено лице. Представени 

са  съответните  пълномощни.  В  списъка  са  вписани  две  лица. 

Извършена  е  проверка  по  отношение  на  лицата.  Няма 

несъответствия.  Предлагам  да  бъде  публикуван  на  страницата  на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова), против – няма.

Продължете, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  докладва  вх.  №  НС-11-50  от  25 

март,  както  и  заедно  с  него  вх.  №  НС-11-50  с  индекс  едно 

допълнително  от  25  март  2017  г.  списъци,  които  са  подадени  от 

Коалиция „Движение Да, България“. В първият списък са подадени 
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29 лица за публикуване. Във вторият списък са подадени 3 лица за 

публикуване. Извършена е проверка на лицата от „Информационно 

обслужване“  АД  със  съответните  наши  входящи  номера  за 

проверката. 

Колеги, по отношение на лицата да ви кажа, че тези, които са 

29 за тях в този списък са установени 23 редовни лица, за 6 лица е 

установено, че са застъпници, регистрирани за същата коалиция. А 

по  вторият  списък  от  трите  лица  е  установено,  че  едно  лице  е 

регистрирано  като  застъпник  на  същата  коалиция.  Тъй  като  тези 

лица,  като  застъпници  не  могат  да  бъдат  по  принцип  и 

представители и другите забрани, които са по Изборния кодекс, но 

предвид това, че те са застъпници на същата коалиция, а и ние така 

сме приели в наше Решение № 4272 – записът е, че не могат да бъдат 

застъпници на друга партия или коалиция, предлагам, независимо от 

информацията на практика, която имаме при извършената проверка, 

да регистрираме всички лица, които са подадени в двата списъка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

заповядайте.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  аз  съм  на 

различно и противно мнение. Член 3 ясно и категорично казва, че 

едно лице не може да участва в различни качества в един и същи 

избор. Не може те да са регистрирани като застъпници и ние да ги 

качим  и  като  представители.  В  кое  качество  ще  участват,  като 

застъпници или като представители?

В тази връзка или трябва да ги заличим като застъпници или 

да  се  уведоми  политическата  сила,  че  при  проверката  те  са 

застъпници и не могат да бъдат обявени на съответната страница и 

като пълномощници. В крайна сметка не можем в двете качества, 

защото е пишело, че застъпници не може на две кандидатски листи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря 

господин Андреев.

Други изказвания. 

Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, този въпрос е разискван, когато сме 

приемали решението и ние сме дали една такава възможност, когато 

лицето е застъпник да има възможност да бъде и представител, тоест 

– да няма забрана да не е представител на същата партия и коалиция, 

инициативен  комитет.  По  същия  начин  ние  не  сме  забранили  по 

отношение на едно лице да бъде представител, когато то е член на 

инициативния комитет, който издига определена кандидатура. Той 

не  може  да  бъде  представител  на  друг  инициативен  комитет  в 

случаите,  когато  е  член.  Да,  в  закона  записът  е  такъв,  но  за 

различните  случаи,  разбира  се  ние  тълкуваме  закона  и  трябва  да 

преценим дали  тази  забрана  се  отнася  и  в  такива  случаи.  Това  е 

разгледано и ние сме го записали в нашето решение, което е от 1 

февруари, колеги, и този изричен запис е налице. 

Аз  поддържам  и  считам,  че  няма  пречка  тези  лица, 

независимо, че са регистрирани като застъпници, правата им между 

другото  знаете,  че  са  в  общи  линии  идентични,  да  бъдат  и 

представители на същата коалиция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев, 

номерът на решението?

РУМЕН ЦАЧЕВ: Номер 4172.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  господин  Цачев,  когато  сме  приемали  това 

решение аз съм гласувала без да приема, че едно лице може да бъде 

в две качества, доколкото за мен това е изцяло ясно от тази т. 19. Аз 

съм  живяла  с  разбирането  и  съм  гласувала  с  разбирането, 

подкрепила съм това решение с разбирането, че застъпник не може 

да бъде представител. 

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  аз  не  си 

спомням да сме приемали,  че едно лице по отношение на  една и 

съща политическа сила може да бъде във всякакво качество. По тази 

логика предложенията, които вчера докладва и колегата Нейкова, че 

са членове на СИК и в същото време застъпници, каква пречка има? 

Може ли по този начин ние да тълкуваме? В т. 19, можем да извадим 
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протоколите,  ясно  и  категорично  винаги  сме  обсъждали,  че  едно 

лице не може да участва в различни качества, независимо дали то е 

от една политическа сила или не. Не може наше решение да бъде 

тълкувано по този начин в нарушение на разпоредбата на чл. 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

дуплика на двете ни реплики.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колега Андреев, не ми вадете думи, които 

не съм казал – едно лице да бъде тълкувано във всякакво качество. 

Не ми вади думи, които не съм казал. Има запис в решението и това 

е казано точно за застъпник – не може да бъде застъпник на друга 

партия. Не е казано, че кандидат за народен представител може да 

бъде застъпник, представител и т.н. 

Предлагам  успоредно  с  това  да  прекратим  разискванията. 

Независимо  от  решението  това  е  конкретен  случай,  да  бъде 

подложено  на  гласуване.  В  зависимост  от  гласуването  да  бъде 

публикуван списъкът на представителите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Да  разбирам,  че  в  зала  това  е  предложението  на  господин 

Цачев – целият списък. А на господин Андреев – списъкът в частта 

на лицата, които не са регистрирани като застъпници.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предлагам  да  прекратим 

разискванията и да пристъпим към гласуване. Да гласуваме лицата, 

за  които  е  дадено,  че  са  застъпници  на  същата  коалиция,  като 

гласуването  да  бъде,  че  тези  лица  могат  да  бъдат  представители 

също така на същата коалиция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, две гласувания ще имаме. 

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предвид  обсъжданията,  които 

направихме  аз  предлагам  да  публикуваме  списъка  на  лицата,  за 

които не са установени несъответствия по време на проверката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: От единия списък те ще бъдат 23, тъй като 

ги обединяваме, от другия списък вместо 3, ще бъдат 2 лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Режим на гласуване.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  

Солакова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Цветозар 

Томов), против – 1 (Ерхан Чаушев).

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, продължаваме с едно съобщение.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  моя  папка  има  едно 

съобщение, което ви предлагам да публикуваме на нашата интернет 

страница.  То  е,  че  информираме,  че  на  изборите  за  народни 

представители колко партии, коалиции и независими кандидати ще 

вземат  участие,  колко  е  общият  брой  на  избирателните  секции и 

общият брой избиратели по избирателни списъци,  като предлагам 

тук  да  впишем числото  въз  основа  на  информация,  предадена  от 

областните  администрации.  Колегата  Христов  обобщава  тази 

информация  и  мисля,  че  може да  обърне  внимание  на  числото  – 

6 810 336 по информация.

Да напомним за началото и края на изборния ден в страната и 

гласуването  извън  страната,  както  и  когато  има  избиратели  пред 

изборното помещение.  Последният абзац е  напомняме,  че  в  03.00 

часа тази нощ се преминава към лятно часово време и часовниците - 

с един час напред. 

Предлагам ви да го публикуваме на нашата страница и да го 

изпратим като прессъобщение на медиите, защото се задават едни и 

същи въпроси многократно по тези въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Важно беше.

Колеги, коментари? Няма.

Колеги, подлагам на гласуване това съобщение. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Росица Матева, Севинч Солакова, Румен Цачев, Цветозар  

Томов), против – няма.

Господин Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз имам предложение.

Не  оспорвам важността  на  сигналите  и  жалбите,  но  моето 

предложение  е  свързано,  че  все  пак  имаме  приоритети  и 

организацията на изборите по отношение на РИК-ове, застъпници, 

наблюдатели и решения за смяна на членове на СИК-ове мисля, че 

имат  приоритет,  поради  което предлагам за  половин час,  само за 

половин  час,  уважаеми  колеги,  да  си  решим  организационните 

проблеми,  ако  имаме  такива  и  докладчиците  смятат  за  такива.  В 

рамките на половин час да си решим организационните проблеми, 

после пак ще продължим със сигнали, жалби и т.н., в които общо 

взето  ще  стигнем  или  няма  да  стигнем  до  налагане  на  едни 

наказания, които общо взето ще имат един ефект много по-малък от 

това  ние  позитивно  да  си  решим  организационните  проблеми  в 

рамките на половин час.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Чаушев,  аз  много  Ви  благодаря.  Водя  заседанието  точно  с  това 

намерение. Госпожа Грозева вече е готова с решението си, за да мога 

да  й  дам  думата.  Но  когато  не  е  готова,  защото  обработва, 

разглеждаме други въпроси.

Колеги, тъй като бяхме на съобщения, второ съобщение.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  предлагам  ви,  тъй  като 

виждам, че на страницата на „ПИК“ още от днес са предвидили да 

огласяват  данни  за  автомобилния  трафик  утре,  още  днес  да 

публикуваме съобщение за забраната на чл. 205 и да го разпратим до 
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съответните медии, информационни агенции и електронни издания с 

цел да не се нарушава разпоредбата до приключване на изборния 

ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

Райков,  Севинч  Солакова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Цветозар  

Томов), против – няма.

Благодаря.

Преминаваме към 

1а.  Промени  в  съставите  на  секционните  избирателни 

комисии извън страната.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми колеги,  в  днешна папка  от  25 март  2017 г.  има 

проект  на  решение  за  промени  в  съставите  на  секционните 

избирателни  комисии  извън  страната.  Пише  25.03.2017  г.,  шесто 

решение,  така  е  кръстен  проекта.  В  него  са  обективирани 

постъпилите  до  този  момент  писма,  които  са  пристигнали  и  са 

входирани  в  деловодството  на  Централната  избирателна  комисия. 

Касаят  замени,  освобождаване  и  назначавания  в  някои  секционни 

избирателни комисии и поправка на технически грешки, допуснати 

при  изписването  на  имената  или  ЕГН-ата  на  назначението  с 

предходните пет решения лица. 

Предлагам ви да  гласуваме настоящото  решение,  като  към 

днешна дата мисля, че няма да имаме други решения. Евентуално 

утре, ако има други замени, ще ви предложа на вашето внимание, 

при неявяване на лица във връзка с откриване на изборния ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  този  проект  на 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Севинч  

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

Колеги, номерът на решението е 4636-НС

Колеги, други въпроси от важен организационен характер от 

днес за днес и за утре?

Заповядайте, господин Христов.

2б. Отчет за поддръжка на интернет страницата на ЦИК.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  не  знам  коя  точка  е  по 

дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Точка 2б.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Получили сме от  „Информационно 

обслужване“ АД писмо с приемо-предавателни протоколи относно 

изпълнение  на  договор  №  8  от  2016  г.,  който  е  във  връзка  с 

предоставяне  на  услуги  по  актуализиране  съдържанието  на 

официалната  интернет  страница  на  Централната  избирателна 

комисия  по  заявки,  подадени  от  ЦИК  чрез  предоставянето  от 

„Информационно  обслужване“  АД  на  специализирана 

информационна система за обработка на електронните заявки.

Тъй като в самия договор е записано, че отчетът става на три 

месеца, предлагат ни се приемо-предавателни протоколи именно за 

отчитане на извършената дейност за периода от 24 декември 2016 г. 

до 23 март 2017 г. Знаете, че през това време обслужването е било по 

график  и  нямаме  фактически  забележки  и  възражения.  Затова 

предлагам  да  вземем  протоколно  решение  да  упълномощим 

председателят и секретарят на Централната избирателна комисия да 

подпишат  приемо-предавателните  протоколи.  Заедно  с  приемо-

предавателните протоколи е изпратена и фактурата за изплащане на 

тази услуга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Румяна  

Стоева-Сидерова), против – няма.

Благодаря.

Господин  Чаушев,  по  т.  1б  от  дневния  ред,  след  което  се 

връщаме на жалби.

1б. Доклади относно обучения.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа в 

моя  вътрешна  папка  имаме  едно  писмо,  получено  от 

„Информационно  обслужване“  АД  във  връзка  със  статистика 

относно ползването на нашите обучителни материали по отношение 

на  бюлетините  само,  другата  не  е  обработена.  Вижте  я,  тя  е 

интересна,  не  е  пълна,  но  дава  поле  за  анализ  впоследствие  на 

данните и начина на броене на въпросните бюлетини. Вижте ги, те 

са  на  статистическа  база  кой,  как  ги  е  попълвал.  Но  дори  и  въз 

основа на тези частични данни вече имаме данни, че те се ползват и 

то в съществената им част.  В крайна сметка,  като начало целта е 

изпълнена  тестовете  стимулират  активност  на  участниците  в 

изборния процес и самоподготовка. Данните ще бъдат анализирани 

и предлагам след като имаме по-цялостен масив от данни за след 

изборите  да  минем  и  на  едно  друго  ниво.  Има  една  специална 

дисциплина „Тестология“, евентуално да дадем на специалисти тези 

данни, които да ни дадат и по-цялостен анализ на този тип тестове и 

за  взаимовръзките  между  отделните  тестови  задачи.  Мисля  към 

момента,  че  при  един  по-обширен  анализ,  извършен  и  от 

специалисти, ще имаме по-голямо поле за следващите избори, дори 

и да си оправим материалите поне по отношение на тестовете и ще 

имаме честотите  къде  се  бърка  в  по-голям масив,  включително и 

като си видим въпросните протоколи. Евентуално можем да дадем и 

задача  със  съответните  взаимовръзки  по  отделни  вписвания  в 
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протоколите. Но това впоследствие. За сега за сведение казвам, че 

почваме да събираме статистическа информация.

В  тази  връзка  докладвам,  че  получаваме  и  данни  от 

районните избирателни комисии по отношение и на присъствалите 

на обучения, проведени от РИК, които данни също след изборите ще 

бъда обобщение. Включително може да се сравнят и с подписите във 

въпросните  секционни  протоколи.  Евентуално  да  се  направят  и 

съответните изводи в крайна сметка кой е присъствал на обучение, 

колко  са  подписвали  протоколи,  което  също  може  да  стане  като 

тенденция за в бъдеще. За сега за сведение, уважаеми колеги. 

Но  обърнете  внимание  къде  се  бърка  идентификацията  на 

протоколите. За сега за сведение и за в бъдеще да знаем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Чаушев.

Колеги, продължаваме с т. 1.

1. Доклади по жалби и сигнали.

Заповядайте, госпожо Нейкова. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  моя  папка  е  проект  на 

Решение  с  №  4626  относно  жалба  от  коалиция  „Движение  Да, 

България“ от Христо Любомиров Иванов за нарушение на правилата 

за предизборната кампания. 

Жалбата е постъпила с вх. № НС-11-51 от 25 март 2017 г. от 

коалиция „Движение Да, България“ и от Христо Иванов в качеството 

му за кандидат за народен представител чрез пълномощника им адв. 

Надежда Йорданова. Към жалбата са приложени заверени копия на 

пълномощните представляващите коалицията и от Христо Иванов в 

качеството му на кандидат за народен представител в полза на адв. 

Надежда  Йорданова.  Тук  е  останала  някаква  част  от  предходно 

решение. Знаете, че това е поредната жалба във връзка с публикации 

на в. „Телеграф“.
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В жалбата се сочи, че на 24 март в изданието на в. „Телеграф“ 

на  същата  дата  е  публикувана  за  пореден  път  снимката  от 

коалицията  на обявената  за  нарушение на Изборния кодекс книга 

„Крадци  на  демокрация.  Те  ограбиха  България“.  Твърди  се,  че 

публикуваната  част  от  фотоколажа  от  корицата  на  книгата 

представлява  осмиващо  изображение  на  кандидата  за  народен 

представител Христо Иванов. Сочи се, че фразата „Да, България“ е 

използвана на заглавната страница 4 пъти. 

Също  така  отново  на  заглавната  страница  на  вестника  са 

използвани  определения,  като  политически  балон,  формацията, 

ръководена  от  грантаджията  и  провален  министър.  Направени  са 

твърдения, че конците на партията се дърпат от олигарси. На стр. 6 и 

7  от  вестника  се  използва  многократно  фразата  „Дай,  България“. 

Твърди се, че са направени внушения, че коалиция „Движение Да, 

България“ и Партия „Нова република“ използват рекет в бизнеса и 

политиката. 

Жалбоподателите считат, че чрез публикуването на снимката 

от  заглавната  страница  на  книгата  и  статията  на  стр.  6  и  7  от 

вестника се цели да се направят внушения, с които се накърняват 

добрите  нрави,  честта  и  доброто  име  на  кандидатите  за  народни 

представители от коалиция „Движение Да, България“. 

Колеги, тъй като тази жалба не се различава съществено от 

предходните, по които имаме вече решения, с които сме установили 

нарушения  на  забраната  на  чл.  183,  ал.  4,  аз  ви  предлагам да  се 

запознаете  с  целия  проект  на  решение,  тъй  като  подробно  съм 

изписала в него какво се съдържа на заглавната страница, както и на 

стр.  6  и  7  в  статия:  „Партия  на  синьо  гориво“.  Предлагам  ви  да 

вземем решение, с което да установим нарушение на забраната на 

чл.  183,  ал.  4  от  управителя  на  „Телеграф“  ЕООД  Александър 

Кирилов Георгиев по повод публикувана статия във в. „Телеграф“ от 

24 март 2017 г. със заглавие „Партия на синьо гориво“ по отношение 

на кандидата за народен представител Христо Любомиров Иванов и 

да  оправомощим  председателя  на  ЦИК  да  състави  акт  за 

установеното  нарушение  на  управителя,  като  след  съставянето  и 
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връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на 

област София. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

имате ли мнения по предложеното от колегата Нейкова?

Заповядайте, колега Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  аз  приемам  напълно  и  ще 

подкрепя  този  проект  на  решение,  но  искам да  обърна  внимание 

само  на  един  друг  детайл.  Това  е  поредният  случай,  в  който 

разглеждаме  жалба на  една  и  съща коалиция срещу едно и  също 

издание,  което  употребява  едни  и  същи  изразни  средства  в 

нарушение  на  правилата  на  добрите  нрави,  за  да  води  своята 

предизборна  кампания  срещу  участник  в  изборите,  игнорирайки 

поредица решения на Централната избирателна комисия. 

За  мен  самият  начин,  по  който  в.  „Телеграф“  игнорира 

решенията  на  Централната  избирателна  комисия,  в  случая  не 

обсъждам  въпроса  с  жалбата  на  коалицията,  представлява  грубо 

нарушение  на  Етичния  кодекс  на  журналистиката,  правилата  на 

журналистическия морал. И аз бих предложил, освен да се приеме 

това решение, тази преписка да се изпрати по компетентност и на 

Съвета за електронни медии, който би следвало да съблюдава. 

Извинявайте,  забравих, че в България няма орган, който да 

контролира печатни издания по този начин. Съжалявам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов, 

няма  проблем.  Но  може  би  за  анализа  би  било  добре  ние  да 

предложим в тази посока.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Етичният кодекс на журналистиката е 

изцяло нарушен в поведението на тази медия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, други изказвания. Не виждам.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  този  проект  на 

решение.

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария 
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Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Цветозар Томов),  против – 4 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев,  

Метин Сюлейман, Севинч Солакова).

Колеги, това е Решение № 4637-НС.

Отрицателен вот, заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  аз  гласувах 

„Против“, защото считам, че Централната избирателна комисия няма 

обективни критерии по прилагането на чл. 183, ал. 4 от Изборния 

кодекс.  В  едни  случаи  приема,  че  има  налице  нарушение  на 

разпоредбата на ал. 4. Във всички останали случаи приема, че не е. С 

оглед  на  това  субективно  отношение  към  прилагането  на 

разпоредбата  на чл.  183,  ал.  4  не ми дава основание да подкрепя 

предложения проект.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, чувствам се лично засегнат, 

тъй  като  се  цитира  Централната  избирателна  комисия,  че  няма 

мнение, няма критерий и т.н. Аз пък лично се учудвам как, когато 

ставаше тук въпрос за наказанието на господин Лопес,  гласувахте 

„За“, а тук за очевадни, не знам какво да кажа, гласувате „Против“. 

Вашите критерии какви са? Бихте ли ги обяснили?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Лично обяснение.  Господин Андреев  и след това  господин 

Чаушев във формата на лично обяснение.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: На колегата Христов веднага ще 

му обясня, че във всички случаи бе следвало да има нарушаване на 

чл. 183, ал. 4, но тогава колегата Христов гласува „Против“, защото 

счете,  че  няма такова нарушение,  а  само в определени конкретни 

случаи  по  отношение  на  определени  конкретни  кандидати  и  по 

отношение на конкретни коалиции има такова нарушение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  господин 

Чаушев.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Моето  лично  обяснение  е  чисто 

формално.  Става  въпрос за  следното.  От кога  ЦИК има практика 

след особено мнение, без позоваване на личност, да се взема дума и 

да се казва, че имал лично обяснение? В тази връзка тази практика 

почна да се налага последните дни, не знам защо, защото някой не 

бил  доволен  от  особеното  мнение  на  колега.  Никакво  лично 

обяснение  нямаше  тук,  просто  колегата  цитираше  определен  тип 

решения, които даже и падат в съда, междувпрочем, но както и да е. 

Няма  лично обяснение,  ЦИК не  е  личност,  на  която  говори.  Ако 

някой има мнозинство и е взел неправилно решение то не значи, че 

другите, които са гласували „Против“ или „За“ трябва да се чувстват 

засегнати  и  на  всичкото  отгоре  да  губим по  пет-десет  минути  за 

лични обяснения и то въз основа на законово изискване,  че всеки 

може да си изразява въпросното си отрицателно мнение или особено 

мнение,  без  да  засяга  конкретна  личност.  Колегата  в  случая 

говореше  просто  за  ЦИК  и  то  действително  ставаше  въпрос  за 

определен  тип  решения,  които  бяха  явно  незаконосъобразни, 

непоследователни и необосновани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, първо по начина на водене. Уважаеми колеги, имаме право 

на  лично  обяснение  по  чл.  22  от  нашия  правилник.  Личното 

обяснение  е  тогава,  когато  по  време  на  изказване  на  заседанието 

някой  се  чувства  засегнат  лично  или  поименно.  Аз  не  мога  да 

контролирам  личните  изживявания  на  отделни  колеги.  Когато  се 

чувстват лично засегнати от едно или друго изказване те имат право 

на своето лично обяснение по начин,  по който го  формулират.  И 

както знаете, уважаеми колеги, не редуцирам тези лични обяснения.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Господин  Чаушев  загуби  пет  пъти 

повече  време,  отколкото  казах,  така  че  неговият  приказки  нямат 

нищо общо с моето изказване. Още повече моето лично обяснение е 

като член на ЦИК, защото господин Андреев каза, че членовете на 

ЦИК нямат изградени критерии. Ако той няма – аз имам критерии и 

си гласувам спрямо моите критерии. Но не са ми ясни неговите, дето 

за очевадни неща гласува по един начин, а за неща, които са не само 
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спорни, а просто измислени, изсмукани от пръстите… Това ми беше 

мисълта. Но точно пък господин Чаушев да ми прави сметка дали 

имам право на лично обяснение или не,  след като той крещи тук 

непрекъснато за щяло и за нещяло и говори по пет-десет минути да 

ни дава наставления, мисля, че няма право изобщо да се изказва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, минахме в процедури на лични обяснения.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Съжалявам много, обаче трябва 

да имам също лично обяснение. И не мога да разбера защо два пъти 

колегата  Христов споменава моето име,  след като аз съм изразил 

моя отрицателен вот. Аз лично имам точно определени обективни 

критерии и считам, че във всички случаи, когато има нарушаване на 

добрите нрави, доброто име и честта на един кандидат ние трябва да 

установим  нарушение.  Въпросът  е,  че  с  оглед  практиката  от 

последните дни на Централната избирателна комисия и решенията, 

които приехме този критерий не се прилага, а се прилага субективно 

в  случаите  в  зависимост  от  кандидатите.  Това  беше  и  моят 

отрицателен вот. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Поредно, не зная кое поред лично обяснение.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Личните  обяснения  определено  не 

означават  отделни  членове,  които  са  от  мнозинството  да  се 

идентифицират  с  цялата  ЦИК.  Изказването  на  господин  Андреев 

визираше  ЦИК  и  господин  Христов  едва  ли  може  да  се 

идентифицира с цялата ЦИК и да ми казва дали ще се изказвам или 

няма да се изказвам именно, защото не считам, че господин Христов 

се идентифицира с ЦИК и казах, че след отрицателен вот най-добре 

е членовете на ЦИК явно с изключение на господин Христов е добре 

да се въздържат от отделни неверни субективни представи, че могат 

да се идентифицират с ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, благодаря на всички за личните обяснения. 

Предлагам да продължим със следващите решения. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може ли по начина на водене.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

ръководейки  заседанието  аз  ще  Ви  помоля  лично  Вие  пък  да 

напомните  на  всички  колеги,  включително  и  на  мен  да  не  се 

призовава  кой,  какво  да  се  въздържа  на  база  субективните  си 

възприятия. И да продължим нататък.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева.

Уважаеми колеги, използвам случая да се обърна към всички 

вас  с  молба  да  продължим,  колеги,  професионално  да  си 

разглеждаме преписките, като следващата преписка по жалба е на 

госпожа Бойкинова.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ивилина,  гледай като председател 

какво  се  случва  в  залата,  ще  Ви  помоля.  Колегата  Бойкинова 

докладва – без значение дали Бойкинова, дали оттам, дали ние - ти 

не въдворяваш реда в залата. Ерхан, Ивилина е председател, тя ще 

прецени какво да се дава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по 

начина  на  водене.  Дали  сте  ми  възможност  да  напомня,  да 

предупредя и да отнема думата. Отнемам думата. Друго не мога да 

направя, а и съм жена и не мога да ви набия. Ама понякога, колеги, 

наистина искам да ви набия; искам да ви обичам, а да не искам да ви 

бия! Обичам ви всички! Моля ви се, да продължим.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

Колеги, ще дам почивка.

Почивка.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 

госпожо Бойкинова, преди да ви дам думата, да кажа, че в залата сме 

13  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  имаме 
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необходимия кворум и  продължаваме  днешното заседание.  Имате 

думата. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Уважаеми  колеги,  проектът  ми  е 

4623, в моя папка и той е по жалба от Йордан Стоянов Йорданов, 

Галина  Вескова  Янкова,  Мартин  Петров  Янков,  Кристина 

Венциславова  Димитрова,  Павлинка  Петрова  Куманова,  Людмила 

Иванова  Иванова  –  всичките  членове  на  секционни  избирателни 

комисии. 

В проекта не е вписана, но току що ми дойде още една жалба 

от  Анка  Ангелова,  която  също обжалва  това  Решение  211-НС на 

районна  избирателна  комисия,  така  че  ще  включа  и  нея,  защото 

нейните  оплаквания са същите,  както на другите жалбоподатели, 

които  са  описани  в  проекта  и  касаят  това  Решение  211.  С  това 

Решение  211  Районна  избирателна  комисия  Велико  Търново  е 

освободила  жалбоподателите  като  членове  на  СИК въз  основа  на 

постъпило предложение от упълномощен представител на коалиция 

„България  без  цензура“,  с  което  е  поискано  освобождаването  на 

жалбоподателите и вместо тях – назначаване на други членове на 

СИК.

В жалбите жалбоподателите твърдят, че на много учудени от 

това,  някои  от  тях  са  присъствали  при  приемането  на  изборните 

книжа и материали, а госпожа Анка е заместник-председател в СИК 

и след приемането на изборните книжа и материали е разбрала, че е 

освободена  като  заместник-председател.  Запознах  се  с  преписката 

която  ми  е  изпратена  от  Районна  избирателна  комисия  Велико 

Търново.  Към предложението на  упълномощения представител  не 

намерих  декларация  или  заявление  или  каквито  и  да  е  други 

документи, с които жалбоподателите да са изразили своето съгласие, 

че напускат на основание чл. 51, ал. 2, т. 1, тоест, че са си подали 

молба  за  освобождаване.  Считам,  че  тъй  като  не  са  налице 

хипотезите на разпоредбата на нето едно от основанията на чл. 51, 

ал.  2,  която  препраща към чл.  72,  ал.  1,  т.  5  компетентността  на 

районната избирателна комисия да освобождава и назначава членове 

на СИК, ви предлагам да отменим решението в частта, с която се 
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освобождават  всичките  7  членове  на  секционни  избирателни 

комисии. Вместо тях се назначават други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов); против – 2 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева).

Това е Решение № 4638-НС.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, по повод на доклада 

на колегата Бойкинова и по-рано докладваното от колегата Грозева и 

въпреки нашите указания на обученията, които проведохме, моля ви 

да  гласуваме  едно  спешно  съобщение  до  всички  районни 

избирателни комисии да преустановят да вземат решение за замяна 

на членове на секционни избирателни комисии, без да са подадени 

изрично заявления  лично от  членовете  на  секционни избирателни 

комисии днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това съобщение. 

Колеги, не сме гласували всички, поради което аз ще помоля 

да прегласуваме това съобщение.

Колеги, гласуваме.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против – 6  (Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  Румен  

Цачев, Цветозар Томов).

Колеги, прие се това предложение.
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Заповядайте, госпожо Мусорлиева, за отрицателен вот.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,  просто считам, 

че  законът  е  безпрекословен  и  пишейки  съобщения,  фактически 

даваме  погрешно  послания,  тоест,  че  законът  не  трябва  да  се 

изпълнява. Той е  закон, той е такъв и не виждам смисъл от такива 

съобщения.  Можем  да  цитираме  член,  да  извадим  член  като 

съобщение: член еди-кой си от Изборния кодекс…, и това да ни е 

съобщението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, госпожа Бойкинова има ли други доклади? Продължете.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-04-

02-34 от 25.03.2017 г. Това е от V Районно управление до община 

Подуене  и  до  ЦИК  –  приложено  ни  изпращат  преписка  по 

компетентност на основание на наредба за преместваемите обекти, 

за  рекламните,  информационните  и  монументално-декоративни 

елементи за рекламна дейност на Столична община. Виждам, че в 

преписката има резолюция от разследващия орган, че трябва да се 

изпрати по компетентност на СО, но не знам по каква причина идва 

и до Централната избирателна комисия. 

Случаят е, че по сигнал на едно лице се снемат сведения за 

това, че минавайки случайно с колата, са видели деца да разлепят 

предизборни плакати с № 18 на „Обединени патриоти“ върху такива 

на „Нова република“. Съответно се е получил спор между тях, подал 

е  сигнал,  снети  са  сведения  от  лицата.  Съответно  разследващите 

полицаи са преценили, че следва да се изпрати по компетентност на 

Столична община. Аз ви предлагам да изпратим сигнала, както е, за 

СО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  гласуваме  изпращане  на  тази  преписка  на  СО, 

както явно са сгрешили. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Става  въпрос,  разбира  се,  за  деня  за 

размисъл  за  предизборна  агитация  и  затова  мисля,  че  не  е 

компетентна СО, но ако трябва да се обедини комисията, от СО да 

си го препратят на съответната РИК.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги? 

Подлагам на гласуване. Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тъй  като  погрешно  е  адресирано 

придружителното писмо до ЦИК, предлагам копие от преписката, 

както  предложи  докладчикът,  да  се  изпрати  на  24-а  РИК  по 

компетентност.  Нали за  нарушение  в  момента  става  дума?  Район 

Подуяне е един от осемте административни райони, които обхващат 

територията на 24-а РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  „до…, 

до…“ ли ще пращаме? 

Подлагам на гласуване: до СО и до…съответната РИК. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева).

Колеги, мисля, че има няколко свързани преписки: госпожа 

Сидерова,  господин Райков.  Не  сте  ли приключили?  Заповядайте, 

продължете, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  сигнал  за 

предизборна  агитация  в  деня  на  размисъл,  изх.  №  НС-22-256  от 

25.03.2017 г. по електронната поща, в което се казва, че на 25-ти към 

10 часа  пред ресторант „Тексас  чикън“,  намиращ се  в  гр.  София, 

площад Славейков, поставено лице на политическа партия – така е 

написано: „коалиция „Нова република“ изхвърли обекта листовки на 

своята  партия,  което  е  недопустимо  не  само  защото  е  ден  за 

размисъл,  а  защото  и  не  е  европейско  мислене  да  се  замърсява 

дадена  територия  и  са  снимани  обектът  и  на  земята  листовки. 

Докладвам ви го за сведение, защото няма как да установим кой е, 

дали той ги е изхвърлил и наистина на земята има такива листовки. 

Предлагам за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Докладчикът  предлага  за  сведение  поради  изложените  от  нея 

съображения. Колеги, има ли противно становище? Не виждам.

Остава за сведение. 

Продължете, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви изх. № НС-11-

52 от 25.03.2017 г. писмо от г-н Николай Емилов Николов Шопов – 

кандидат  за  народен  представител,  в  което  ни  уведомява,  че  от 

публикациите  в  медиите  се  е  осведомил,  че  главният  прокурор  е 

направил  искане  за  снемане  на  имунитета  му  като  народен 

представител  и  като  гражданин  на  Република  България.  Същият 

изразява  готовността  си да съдейства  на компетентните органи за 

установяване  на  обективната  истина,  поради  прави  отказ  от 

имунитета си, на основание чл. 160 от Изборния кодекс и изразява 

своето  съгласие  ЦИК  да  даде  разрешение  по  чл.  160,  ал.  1  от 

Изборния кодекс по посочения по-горе случай.

Първоначално аз изготвих проект на решение да дадем такова 

разрешение, въпреки че ние вчера не постигнахме, но сега считам, 

че няма нужда и че ще ви го докладвам за сведение, защото няма 

такава процедура ние да даваме разрешение по искане на… (Реплики 

в залата.) Ние по искането се произнесохме. И с двата варианта съм 

подготвена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Напротив.  Аз  смятам,  че  трябва  да 

преразгледаме нашето решение. Имаме искане от главния прокурор, 

имаме съгласие на лицето и, доколкото си спомням, предишния този 

подобен случай, в който дадохме съгласие, кандидат в тази кампания 

да му бъде снет имунитетът, за да му бъде предявено обвинение, той 

също беше дал своето съгласие и ние го описахме в мотивите на 

решението, нали така? Тоест, предлагам да преразгледаме искането 

на главния прокурор, да вземем решение и да опишем в мотивите на 

решението и съгласието към днешна дата на лицето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Само да кажа и ще дам думата на господин Ивков. Виждам, 

че вие и за това сте готова, госпожо Бойкинова? Да. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тя може да е готова, но аз имам реплика 

към колегата Матева.  Умората дойде много, обаче съм длъжен да 

подчертая,  че  случаите  не  са  еднакви  ,а  са  коренно  различни  и 

ситуацията  е  коренно  различна.  Тогава  имаше  смъртен  случай, 

макар отново беше доста под съмнение защо точно в този момент се 

иска, но тогава преди да разгледаме искането на главния прокурор, 

пристигна и писмото на лицето. Това, че дадени лица не желаят да се 

ползват от закрилата, която им дава законът, освен качество, е факт, 

който може да се докладва за сведение на ЦИК, но по никакъв начин 

не  е  релевантен  към  преписката.  Ние  вчера  се  поизнесохме  по 

искането на главния прокурор. Аз не виждам никаква причина ние 

да  преразглеждаме  искането  на  главния  прокурор.  Ние  оценихме 

дали е мотивирано и дали има основание да се иска имунитетът на 

това  лице.  Мнението  на  лицето  е  без  никакво  значение,  още по-

малко  неговото  искане  и  желание  може  да  активира  процедура 

наново по чл. 160. Не считам, че имаме каквато и да е предпоставка 

да  преразглеждаме  този  случай.  Ако  ще  го  преразглеждаме,  ще 

взема думата отново по същество, за да повторя това, което казах 

вчера.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  аз  предлагам  алтернативно,  ако  не  се 

приеме  преразглеждането  на  случая,  поне  съгласието  да  бъде 

изпратено с писмо до главния прокурор.

Заповядайте,  господин  Томов.   Преди  господин  Томов 

реплика ли имате към госпожа Матева или изказване? Защото тя има 

право на дуплика. Заповядайте за дуплика.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  ще  моля  колегите,  които  са 

изморени, да визират само себе си. В крайна сметка, нашата работа 

тук е трудна и тежка , но кой не може да я върши, вратата е отсреща.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева 

има думата за дуплика.
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РОСИЦА МАТЕВА: Аз си мисля, че след като кандидатът за 

народен  представител  е  представил  собственоръчно  подписано 

желание да бъде снет имунитетът му, може би този човек иска да си 

изчисти името и да му бъде повдигнато обвинение или да не бъде, да 

се извършат всички процесуални действия, за да може евентуално да 

излезе резултат от това разследване. В противен случай ще се забави 

процесът. И мисля, че трябва да уважим и неговото искане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Това 

беше дуплика.

Заповядайте за изказване.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, аз подкрепям предложенията, 

които се направиха това писмо да остане за сведение. Искам да кажа 

своите  аргументи  за  това.  Искането  на  господин  Шопов  ЦИК да 

издаде разрешение по чл. 160, ал. 1 въз основа на неговото съгласие 

по никакъв начин не кореспондира с чл. 160. На нас не ни трябва 

съгласието  на  кандидата  за  народен  представител,  за  да  вземем 

решение дали искането на прокуратурата е мотивирано или не. Той 

изявява  своята  воля  да  не  се  възползва  от  имунитета  си.  Това  е 

негово право. Само че защо я изразява пред ЦИК, на мен не ми е 

съвсем  ясно.  ЦИК  се  е  произнесъл  и  е  преценил,  и  най-малкото 

предложението, изхождащо от това, че искането на прокуратурата е 

достатъчно  мотивирано,  не  събра  необходимото  мнозинство.  Не 

може това писмо да е повод да преразглеждаме своето режим. 

По отношение на препращането до прокуратурата мисля, че в 

случая става дума за воля на лицето. Ако то желае, може да изпрати 

подобно писмо и до прокуратурата и струва ми се, че ние по никакъв 

начин да бъден посредник и в това отношение. 

Като  последно  съображение,  в  крайна  сметка  изборите  са 

утре  и  прокуратурата  би  могла  да  възобнови  производството  от 

понеделник, в първия работен ден от днес. Лицето също е съгласно 

за  това,  ЦИК в случая  не  би  имала никакво отношение.  Точно в 

днешния тежък ден да се занимаваме с тази преписка, според мен е 

безсмислено. Затова предлагам да остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, има ли други изказвания? Не виждам.

Чухме предложението на докладчика. В зала постъпиха две 

предложения.  Второто  предложение  е  алтернативно.  Първото 

предложение е да преразгледаме нашето решение по чл. 160, ал. 1, 

като  дадем  разрешение  за  привличане  на  лицето  като  обвиняем, 

тоест проектът от вчера да се допълни в мотивната част – проектът, 

който  не  постигна  необходимото  мнозинство  да  се  допълни  в 

мотивната част с писмото с отказ от имунитета на лицето и да бъде 

дадено разрешение. Виждам, че има такъв проект.

Колеги има изготвен проект, това е първото предложение и 

господин Ивков каза,  че ако ще обсъждаме това,  то той ще вземе 

отношение. Колеги, с цел процесуална бързина нека да обсъждаме, а 

ако не постигне необходимото мнозинство, е ясно какво ще стане 

след това. 

Уважаеми  колеги,  има  предложение  за  преразглеждане. 

Колеги, който е съгласен за преразглеждане, моля да гласува.

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

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

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

Севинч Солакова);  против – 9  (Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  

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

Мартин Райков, Цветозар Томов).

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, няма да 

преразглеждаме случая.

Уважаеми  колеги,  направих  като  алтернатива  предложение 

това писмо, което е постъпило от господина, с което се прави отказ 

от имунитета, да бъде препратено на главния прокурор.

Уважаеми колеги, спряна е по-рано машинката за гласуване. 

Колеги, отново подлагам на гласуване препращане на това писмо. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев,  Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова);  против – 10  
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(Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Нейкова, Росица Матева, Цветозар Томов).

Заповядайте  за  отрицателен  вот  и  след  това  -  Вие  за 

процедура.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах против, тъй 

като  считам,  че  ако  бяхме  изпратили  това  писмо  до  главния 

прокурор, щяхме да поставим в конфузна ситуация както него, така 

и Централната избирателна комисия, а именно, че той трябваше пак 

да ни го препраща, като ни каже да си спомним, че само ние сме 

компетентни и да ни напомни разпоредбата на чл.  160.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  аз  имам 

процедурно  предложение.  Тъй  като  много  често  тук  се  е 

споменавало,  че  проектите  на  решения,  макар  и  изготвени  от 

определени докладчици, са си проекти на решения на Централната 

избирателна  комисия.  моля да  подложите  на  гласуване  проект  на 

Решение  4614-НС  в  папка  във  вътрешната  мрежа  на  колегата 

Бойкинова,  като  мотивацията  ми  за  тази  процедура  е  доброто 

междуинституционално сътрудничество между Главна прокуратура, 

Централна  избирателна  комисия  и  с  оглед  и  личното  мнение, 

изразено от кандидата за народен представител в момента. Името му 

е Николай Емилов Николов Шопов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 

госпожо Ганчева, не бих могла да го направя, тъй като преди малко 

не  постигнахме  необходимото  мнозинство,  за  да  преразглеждаме 

случая. В случая става дума за преразглеждане, защото има проект 

на решение.  Кажете разликата  в процедурата,  защото не успях да 

установя разлика.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Разликата в процедурата, доколкото 

аз  като  предложил  текущата  процедура,  е,  че  колегата  Матева 

предложи  преразглеждане  на  решението,  в  което  постигнахме 

отхвърлително  мнозинство.  Сега  този  проект,  който  подлагам  с 
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процедура,  е  съвършено  нов,  колеги.  Той  е  в  папка  с  днешните 

инициали  и  моля,  госпожо  председател,  да  ми  се  подложи  на 

процедурата на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Ивков. Още сме в тази точка.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  имам  обратно  процедурно 

предложение.  Така,  какво  вие  правилно  искахте  да  процедирате, 

така,  както  и  докладчикът  каза,  след  като  не  събра  мнозинство 

предложението да бъде преразгледан случаят, да остане за сведение, 

защото докладчикът направи предложение пред очите ми и го чух с 

ушите  си преди  малко,  че  предлага  да  остане  за  сведение  и  каза 

мотив. Каза така: За всеки случай, ако решите друго съм приготвил и 

проект за решение. Тоест,  проектът е за сведение.  Нямаме внесен 

проект,  който  докладчикът  да  ни  е  предложил.  А това  да  изясни 

докладчикът . Ако има проект, но дори да има проект, не можем да 

го гласуваме, без да го разгледаме по същество, а ние гласувахме да 

не  го  преразглеждаме.  Ако  за  някои  сега  не  е  ясно,  остава  си 

чужбината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  мисля,  че  добре  мотивирах 

своята процедура, тъй като казах, че много често в тази зала ние, как 

да  кажа,  бягаме  от  авторството  и  проектите,  макар  и  внесени  от 

определени  колеги,  са  проекти  на  решения  на  Централната 

избирателна комисия. Ако колегата Бойкинова не държи на някакво 

авторски права, които мисля, че на тази маса не биха могли да се 

коментират,  нека  да  се  възприеме,  че  а  за  внасям  повторно  този 

проект на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  исках  да  кажа,  че  е 

недопустимо втори път да имаме отхвърлително решение по искане 

на  главния  прокурор.  Затова  ви  предложих  алтернативно  да 

обсъдим: ако приемем, че ще остане за сведение, да остане; ако не, 
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да  приемем решение,  с  което  ще  дадем  разрешение.  Ако  нямаме 

мнозинство,  втори  път  да  имаме  отхвърлително  нещо  за  едно  и 

също, просто за мен е… (Реплика.) Напротив, ние се произнасяме по 

искането  на  главния  прокурор,  а  не  на  народния  представител, 

защото няма процедура, по която да даваме разрешение, защото иска 

кандидатът  за  народен  представител.  То  е  все  по  искането  на 

главния прокурор,  колеги.  И го  направих само за това,   в  крайна 

сметка  ние  да  излезем  с  едно  решение,  а  не  втори  път  с 

отхвърлително и мисля, че всички разбраха. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Колеги,  хайде най-напред да   решим 

коя точка в момента обсъждаме. Обсъждаме писмото на кандидата 

за народен представител. Това няма пряко отношение към въпроса за 

евентуално  преразглеждане  на  вече  взето  решение.  Това  са  два 

отделни въпроса.  Нима с  този  проект за  решение  се  произнасяме 

относно писмото? Ние се произнасяме относно искането на главния 

прокурор.  Не  е  ли  така?  Или  бъркам?  Щом  е  така  то  няма 

противоречие между това, писмото да бъде оставено за сведение и 

това, комисията да реши дали да преразгледа проекта за решение във 

връзка с искането на главния прокурор. Това са две различни неща, 

които не са алтернативни. Това е, което исках да кажа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, не искам да засягам 

никого, но ще изпаднем в ситуацията лицето да иска да му се свали 

имунитетът, пък ЦИК да не му го сваля. Съжалявам, че го казвам, но 

лицето  иска  и  явно  е  по-запознат  някой  от  ЦИК,  че  това  е 

единствената  възможна  процедура  за  сваляне  на  имунитет.  Той 

затова го е адресирал до ЦИК, а не до главния прокурор. Какъв му е 

бил  проблемът  да  го  адресира  до  главния  прокурор  и  да  каже: 

„Господин  главен  прокурор,  съгласен  съм  да  ми  свалите 

имунитета“? Съжалявам, че го казвам, просто не искам да засегна 

никого лично, но просто така, както го е написал, последния абзац, 

прави  отказ  от  имунитета  си  и  изразява  своето  съгласие  ЦИК да 

67



издаде разрешение. И човекът изразява готовността си да съдейства 

на  компетентните  органи  и  към  момента  единственото  му 

съдействие,  тъй като е кандидат за народен представител, е да му 

бъде свален имунитетът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

реплика, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Преди малко с 10 на 10 – още седят на 

таблото, решихме да не преразглеждаме случая. Сега имаме няколко 

изказвания.  Ще отприщим нови  изказвания и няма да мога да се 

въздържа, ако се дава думата за нови  изказвания. Не е вярно това, 

лицето може да декларира, че не желае да се ползва от имунитета, но 

ние трябва да преценим - и ние вчера преценихме - дали това лице е 

правомерно да бъде привличано като обвиняем заради това, че му 

няма  регистрационните  номера,  дали  е  мотивирано  искането  на 

главния прокурор. И ние се произнесохме с решение. Лицето прави 

един акт, за да покаже на обществото, че не желае да се ползва от 

имунитета,  но  това  няма  никакво  значение  за  Централната 

избирателна комисия. Централната избирателна комисия трябва да 

прецени  мотивирано  ли  е  искането  на  главния  прокурор  и  дали 

лицето беше задържано правилно и в съответствие със закона. 

В  противен  случай,  ако  възприемем  логиката  на  колегата 

Баханов, което е било, видиш ли, толкова нелепо, че лицето искало, 

пък ние не даваме, лицата масово – има такива, - които ще искат да 

бъдат  осъдени  и  да  влязат  в  затвора,  без  да  са  извършили 

престъпление. Е, вкарват ли ги? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 

беше реплика. 

Господин Баханов, не искате дуплика? 

Процедура. Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  ще  бъда  съвсем  кратък. 

Просто искам да направя уточнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да 

мълчим извън микрофон. Дала съм думата на господин Андреев. 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Искам да направя уточнение, че 

Централната избирателна комисия вчера нищо не прецени, защото 

има  отхвърлително  решение  и  в  тази  връзка  все  пак  трябва  да 

зачетем волята на кандидата. Това е същественото в случая и това е 

новото обстоятелство. Той казва: аз искам вие да вземете решение, с 

което  да  бъде  свален  имунитетът.  Нека  да  го  прочетем.  Това  е 

същността на въпроса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  аз  моля  от  свое  име  да  прегласуваме 

преразглеждането  на  случая  на  искането  на  главния  прокурор 

поради новонастъпили обстоятелства. Все още сме в рамките на тази 

точка,  колеги.  правя  процедурно  предложение  за  прегласуване. 

Колеги, режим на прегласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  

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

–  5  (Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Мартин  

Райков, Цветозар Томов).

Колеги,  преразглеждаме.  В  тази  връзка  има  и  изготвен 

проект.

Първо  ще  ви  дам  отрицателен  вот.  Заповядайте,  господин 

Томов, за отрицателен вот.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  гласувах  против,  защото  не 

виждам никаква връзка между изпратеното писмо и съгласие на този 

кандидат за народен представител да бъде свален имунитетът му и 

да бъде привлечен като обвиняем и мотивите, чрез които можем да 

преценим мотивацията на искането на прокуратурата.

Извън това, ние започнахме твърде често да гласуваме по два 

пъти  по  едни  и  същи  въпроси,  по  които  вече  комисията  се  е 

произнесла. В момента допуснахме стадий, в който за втори път се 

произнасяме за това, да ли да се произнесем за втори път по вече 

взето решение. Утре има избори, при това ще вземем след още по-
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дълго  обсъждане  решение,  което  няма  абсолютно  никакъв 

практически смисъл, тъй като в понеделник сутринта прокуратурата 

може да предяви обвинение към това лице.  

По  тези  съображения  гласувах  против:  два  пъти 

преразглеждаме, преразглеждаме и решението, с което решихме да 

не преразглеждаме решението – ако искате, ще гласуваме дотогава, 

докато възцари правата вяра, разбира се, и по всеки въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Други отрицателни вотове? Заповядайте за отрицателен вот.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Преди  десетина  минути  гласувахме  да 

преразгледаме ли или не случая и резултатът беше 10 на 10. След 

малко  е  14  на  5,  за  да  проведем  отново  дебат  по  случая,  без  да 

разбираме, че всъщност това писмо изобщо няма никаква стойност, 

освен  да  покаже  някому,  че  това  лице  не  желае  да  се  ползва  от 

имунитета си. Аз обаче не мога да си обясня кое налага смяната на 

вота, тоест, на виждането на колегите, които само преди 10 минути 

гласуваха против да  преразгледаме този въпрос.  След като се  взе 

решение  за  преразглеждане  и  докато  сме  още  в  тая  точка,  и  в 

отрицателния  си  вот  аз  правя  ново  предложение,  след  като  сме 

можели,  докато  сме  на  тая  точка,  да  прегласуваме,  отново  да 

прегласуваме дали да преразглеждаме казуса по същество. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  В 

отрицателен вот беше направена процедура, която колеги, няма да 

подложа на  гласуване по начина  на  водене.  Имали сме случаи,  в 

които сме подлагали на гласуване един проект пет, шест пъти, може 

да  си  спомните.  В  случая  като  председател  прецених  и  лично 

направих предложение да се преразгледа, защото извън микрофона 

видях нагласата на членовете на Централната избирателна комисия 

да се проведе дебат. 

Уважаеми колеги, откривам разискванията. Упълномощавам 

за две минути госпожа Мусорлиева. Ще се върна веднага.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз моля да се даде възможност и да се 

измести по-нататък във времето да се запозная с преписката изцяло, 
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да  бъде  качена  с  искането,  което  ще  разглеждаме,  ведно  с 

протоколите  от  коалицията,  с  декларацията  на  лицето,  с  данните 

кога е попитано, с данните  за колко време е било задържано, защото 

при разглеждането  аз  ще направя  ново предложение,  а  именно,  с 

писмо  до  главния  прокурор  да  го  уведомим,  че  е  допуснато. 

Мотивирам искането си за отлагане, възнамерявам да направя ново 

предложение  с  писмо да  уведомим главния  прокурор,  че  е  грубо 

погазване на Изборния кодекс и на основни принципи, залегнали в 

изборното  право,  демократични  принципи  на  една  европейска 

страна, членка на Европейския съюз, да се задържа без позволението 

на решаващия орган, какъвто е ЦИК, едно лице за 24 часа, особено 

за  изпълнително деяние,  което се  твърди по съответния  текст,  по 

спомен,  който  имам  от  Наказателния  кодекс  от  вчерашната 

преписка, за ради това, че нямало регистрационни табели на мотора. 

Така  че  аз  правя  в  рамките  на  това  предложение,  но  за  да  го 

мотивирам, моля да се разгледа по-късно, когато бъде качена цялата 

преписка  с  от  вчера  ведно,  за  да  може да  се  запознаем отново  с 

документите. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колега.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Имам предложение.  Считам,  че 

няма  основание  да  се  отлага  разглеждането  на  преписката,  още 

повече че във вчерашния ден не само че всички колеги се запознаха 

и колегата, който прави обратната процедура, просто всичко е ясно. 

А  в  днешното  има  само  едно-единствено  допълнително 

доказателство,  с  което  мисля,  че  колегата  е  нямал  пречка  да  се 

запознае  веднага,  а  именно,  това  е  молбата  с  вх.  № НС-11-52  от 

25.03.2017 г.,  което е качено във вътрешната мрежа. То ес съвсем 

кратко и не считам, че има основание да се отлага разглеждането. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  нека 

гласуваме  процедурата,  като  със  зелено  се  гласува  за  отлагане,  с 

червено – против отлагане.

Режим на гласуване.

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  5  (Бойчо  Арнаудов,  

Ивайло Ивков, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
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Румен Цачев, Цветозар Томов);  против – 14 (Александър Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова).

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Баханов, вие сте бил първият заявил 

се.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Ясно  заявявам,  че  ще  подкрепя 

предложения  проект,  тъй  като,  от  една  страна,  аз  считам,  че  е 

мотивирано  предложението  на  главния  прокурор  за  снемане  на 

имунитета на едно лице, което ЦИК е компетентен да реши, тъй като 

лицето е кандидат за народен представител. От друга страна, вече 

днес  има  постъпило  съгласие  на  лицето  имунитетът  му  да  бъде 

свален  и  считам,  че  при  едно  отхвърлително  решение  на 

Централната  избирателна  комисия  ще  бъдем  поставени  в 

предпоставката самото лице да обжалва решението на ЦИК, с което 

не му се снема имунитетът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Има ли реплики? Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Вземам повод от разискванията  преди 

това и от изказаните твърдения, че в понеделник въпросът на лицето 

би бил решен. Това не е вярно. Моля да внесем яснота. Кандидатите 

имат  качество  на  длъжностни  лица,  по  смисъла  на  Наказателния 

кодекс,  от  деня  на  регистрацията  до  обявяване  на  резултатите  от 

изборите.  Резултатите  от  изборите  ние  ще  ги  обявим 4  дни  след 

изборния  ден,  но  като  резултати,  а  поименният  избор  на 

кандидатите, които ще бъдат обявени за народни представители, ще 

стане до 7 дни след изборния ден, тоест, до 2 април няма да имаме 

яснота дали този кандидат е избран за народен представител или не. 

Тук  колегите  направиха  справка,  че  по  бързото  производство 

сроковете са доста кратки и ние, недавайки разрешение за сваляне на 

имунитета,  препятстваме  това  лице  да  упражни  правата  си  по 

Наказателнопроцесуалния кодекс.  Имам процедурно предложение: 
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достатъчно  разисквахме  вчера,  да  прекратим  разискванията  и  да 

гласуваме решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в случая 

става дума за изказване и за процедура. Реплики към изказването.

Господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Никой  не  спори  кога  ще  падне 

имунитетът на това лице, за да ни обяснява колегата кодекса. Що се 

касае до сроковете за бързото производство, явно не е много наясно 

и  както  винаги,  бърза  да  се  изкаже  и  приказката  й  изпреварва 

мисълта.  Производството  е  спряно.  Никакви  права  няма  да 

препятстваме  да  упражни  нито  лицето,  нито  пък  съответните 

разследващи органи. Нищо не налага на това лице в изборния ден да 

му бъде  предявявано   обвинение,  което  искат  да  направят  някои, 

незнайно защо. Нищо не налага. За деянието, за което искат да го 

разследват,  се  предвижда  глоба  от  500  лева.  Не  може  да  бъде 

задържано  под  стража,  нямаме  тежко  престъпление,  дори  да  има 

престъпление  изобщо,  ние  сме  длъжни  да  изследваме  тези  неща. 

Абсолютно ирелевантна е декларацията на лицето, с което то като 

един  доблестен  гражданин  декларира,  че  иска  да  спомага 

разследващите органи за разкриване на обективната истина. 

Но  преценката  на  ЦИК  е  за  друго  –  дали  е  правомерно 

искането на главния прокурор, дали правомерно това лице е било 

задържано 24 часа, след като е имало качеството си на кандидат за 

народен представител и след като вчера ЦИК показа, че е един от 

малкото  органи в тази страна, които могат да не се влияят от това, 

кой и откъде ще им щракне с пръст от по-високите властови етажи, 

днес  е  на  път  да  вземе  едно  позорно  решение.  До  преди  малко 

председателката  усещаше  какво  мислели  колегите,  виждаш  ли,  а 

сега  си  говори  със  заместник-председателката,  докато  аз  правя 

изказване  по  тоя  изключително  важен  въпрос,  касаещ  човешките 

права.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Български. Това 

беше реплика. Ще дам правото на дуплика.
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Лично обяснение. Вие говорехте достатъчно високо, така че 

да Ви чуя много ясно.

Заповядайте за дуплика. Ще ползвате ли дуплика? 

Уважаеми  колеги,  има  процедура  по  прекратяване  на 

разискванията. Има още една реплика.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  аз  като  господин  Баханов  под 

формата на реплика ще допълня, че ние не само ще препятстваме 

правата,  а  ще  утежним положението  на  лицето  и  производството 

вместо да приключи като бързо производство,  ще трябва  за  това 

престъпление, което, макара и от общ характер, е относно по-леко 

наказуемо,  да  се  проведе  пълно  наказателно  производство,  да  се 

мине през всичките стадии с всичките срокове по общия ред. И ние 

ще утежним положението на лицето. Освен това, налице са и нови 

обстоятелства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Дуплика  ще 

ползвате ли? Няма да ползвате.

Колеги, има процедура. Процедурата беше за прекратяване на 

разискванията.  Колеги, аз трябва да я подложа на гласуване.  Това 

бяха две реплики към госпожа Матева.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  прекратяване  на 

разискванията.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  

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

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

Мартин Райков, Цветозар Томов).

Прекратиха  се  разискванията.  Не  виждам  отрицателни 

вотове. 

Уважаеми колеги подлагам на гласуване този проект. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
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Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

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

против  –  5  (Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  

Румен Цачев, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4639-НС. 

Заповядайте, господин Ивков за отрицателен вот. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Едно  от  малкото  позорни  решения  на 

Централната избирателна комисия е това. Смело го квалифицирам 

като такова. Нещо се е случило отново от снощи до днес, за да може 

в главите на колегите, които гласуваха за да падне имунитетът на 

това лице, да си променят становището. Все таки, крайният резултат 

е,  че  ние  показахме,  че  ще  толерираме  полицейския  произвол  и 

беззаконието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, има свързани преписки. Господин Райков 

излезе вероятно за да вземе своята. Едната е от „Воля“.

Вие имате още доклади? Заповядайте. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  жалба  чрез 

Централната избирателна комисия, с вх. № НС-10-97 от 24.03.2017 г. 

от Магдалена Ламбова Ташева в качеството си на представител на 

политическа  партия  „Атака“  срещу  Решение  4584  на  ЦИК. 

Преписката е администрирана до ЦИК и в понеделник е насрочено 

дело от 14 часа № 44-94. 

Докладвам ви и за сведение два броя възражения от Мартин 

Христов, представляващ „Вижън Лаб“ срещу акт за установяване на 

административно нарушение 3 и № 4. 

Докладвам ви и в моята папка – решенията от вчерашните 

дела. Те са по административно дело 34-81 и 34-82 – в моя папка е. С 

тях се отменя Наше решение 4596 и 4597. Това са отхвърлителни 

решения, но те са срещу РИК – 24 и 25, с които постановиха спиране 

на камерите. (Реплика) Ще ги уведомим и ще им изпратим копие от 

решенията по мейла, това е моето предложение. Отменя се нашето 

решение  на  Централната  избирателна  комисия,  което  беше 
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отхвърлително и се отменят решенията на РИК – 25 и 24, изцяло 

решенията им се отменят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 

беше важна преписка.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Мотивите, с които съдът е отменил 

решенията  на  РИК  25  и  24  са,  защото  не  са  мотивирани,  няма 

фактически  правни  основания  за  издаването  им.  Така  че  всички 

други жалби срещу други районни избирателни комисии – дори и да 

са немотивирани, все пак всяко едно решение трябва да се прецени 

дали  е  мотивирано  и  съдържа  фактически  правни  основания  за 

издаването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаема госпожо Бойкинова,  всъщност Вие поставехте  началото 

на  една  дискусия  в  момента,  която  трябва  да  бъде  проведена  с 

множество жалби, които постъпиха и благодаря за тази информация, 

която сега предоставихте на Централната избирателна комисия, за да 

могат докладчиците да представят жалбите, които са пристигнали по 

този повод.

Госпожа Сидерова. Нека да разгледаме този въпрос. 

Госпожа Сидерова, господин Райков.

Заповядайте, господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, първо ще ви помоля да отворите 

моята папка, понеже съм дежурен, нощна смяна и колегите ме чакат 

в Комуникационния пункт, за да не задържаме пък комисиите. Ще 

ви докладвам жалбите, които са ми разпределени. 

Първата жалба е с вх. № НС-15-291. Тя е само за запознаване 

в  момента,  тъй  като,  за  разлика  от  Централната  избирателна 

комисия,  районните  избирателни  комисии  си  почиват  и  не  са 

окомплектовали преписките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Къде  е 

публикувана тази жалба НС-15?

МАРТИН РАЙКОВ:  НС-15-291  –  в  моя  папка  в  днешното 

заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Няма такава.
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МАРТИН  РАЙКОВ:  Има,  но  в  момента  ви  изяснявам 

фактическата  обстановка.  Изпратена  е  жалба  от  БСП,  но  са 

прикрепени документите по преписката от жалба на друга партия за 

друго решение. По другата преписка – НС-10-102 от 25.03.2017 г. е 

изпратена  жалбата  на  Валентин  Николов  Петков  от  Коалиция  за 

България, но не е окомплектована, а е изпратена само жалбата. Тях 

ви ги докладвам за сведение.

Още една имам, предлагам да остане само за сведение. Това е 

НС-22-265 от 25.03, където госпожа Таня Чавдарова ни уведомява, 

че в „Ютуб“ докато гледа „Маша и мечока“,  два пъти се излъчва 

реклама на кандидат за Народното събрание от „Нова република“. 

Това е  политика на  „Ютуб“,  интернет и  ви го  предлагам само за 

сведение. 

Сега  идваме по същество.  Това е  проектът ми за  решение. 

Постъпила  е  жалба  от  коалиция „БСП За  България“  от  надлежно 

упълномощено  лице  Александра  Костадинова  Братанкова  срещу 

Решение  216-НС.  Проектът  ми  е  4634,  понеже  дойде  и  цялата 

преписка,  сега  ще  я  видите  –  15-299,  ръководейки  се  изцяло  от 

мотивите на двете решения на Върховния административен съд, ви 

предлагам този проект, с  който ние да отменим Решение 216-НС от 

20-03.2017 г. на РИК 17-и – Пловдив област. За да не ви ги изчитам 

целия на микрофон, може да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Другите свързани жалби? Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Не знам какви са другите, но аз останах с 

впечатление,  че  Върховният  административен  съд  е  отменил 

решението на РИК и нашето решение. Така ли е? А ние тогава защо 

отменяме решението на РИК, след като съдът се е произнесъл по 

същество?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Само  да 

погледна проекта, извинявайте, господин Цачев.

Благодаря. Уважаеми колеги, коментари имате ли? 

Заповядайте, господин Сюлейман.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, във връзка с този 

проект на решение ми е  разпределен  сигнал от Корнелия Нинова 

чрез упълномощения представител Аглика Иванова Виденова срещу 

същото решение на РИК – Пловдив и предлагам в мотивната част да 

посочим  и  същото  решение,  като  поддържам  така  подготвения 

проект на колегата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз предлагам от проекта да 

отпаднат всички разсъждения по съществото на спора, че камерите 

за  охрана  в  реда  на  класните  стаи  и  коридорите  са  под 

разпореждането на директорите на училищата, че на второ място не 

е налице възможност за нарушаване на тайната на вота. Просто да си 

оставим  само  мотивите  за  това,  че  решението  на  РИК  е 

немотивирано и не е издадено на фактически правни  основания, без 

да взимаме разсъждение от това, дали тайната на вота е осигурена 

или  не  и  под  кое  разпореждане  и  какво  може  да  се  вижда  от 

камерите и какво не може, защото не знаем във всички секции дали 

са в училища и камерите как са насочени и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  По 

този повод – господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Аз като докладчик си държа на правните 

разсъждения.  Почти  се  гордея  с  тях.  Мисля,  че  повечето  от 

докладите  имат  сходни  решения  и  по-скоро  като  Централната 

избирателна  комисия  трябва  да  са  ясно  мотивирани  нашите 

решения, а не само реши: отменя, без да има мотиви и обосновка на 

решенията. Все пак това са едни актове, които хората ги четат и се 

съобразяват и в изборния ден нека да не нагнетяваме обстановката 

допълнително.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте и Вие, за да дам думата на госпожа Бойкинова.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не мога да се съглася с колегата 

Бойкинова, защото това са част от мотивите и в самите решения на 

Върховния административен съд, а реално погледнато, с оглед и тези 
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мотиви, те са и основата, за да може върховният административен 

съд да отмени решенията и да се произнесе по същество, отменяйки 

решенията и на районните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

За дуплика?

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Напротив,  точно  това  казва 

Върховният  административен  съд,  че  нито  от  решението на  РИК, 

нито от протокол на разискванията, нито от документи, приложени 

към  преписката  се  съдържат  някакви  сведения  и  данни  за  тези 

камери, поради което съдът счита, че тези решения са немотивирани 

и са изложени при липса на фактически правни о снования и съдът 

не разглежда спора по същество кой е компетентен, кой не е, кой 

обзавежда,  какви  камери,  кой  ги  наблюдава  и  дали  се  нарушава 

тайната на вота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Други желаещи за изказване? Не виждам. 

Уважаеми колеги, с това закривам разискванията.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  разбираме  ли,  че  колегата 

Бойкинова предлага решението да бъде с мотиви, че решението на 

районната  избирателна  комисия  е  немотивирано  и  да  цитираме, 

естествено, и решението на Върховния съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля  да 

потвърдите, това предлагате? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точно така.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре. 

Уважаеми колеги, други желаещи за изказване? 

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Поддържам  колегата  Бойкинова.  Част  от 

мотивите  -  може  би  да,  но  да  разсъждаваме,  че  камерите  не  са 

насочени  да  се  заснемат  конкретни  факти,  а  за  да  се  извършва 

контрол  на  поведението  на  лицата  в  помещения  и  други 

разсъждения  в  тези  мотиви,  както  има  и  мотиви  на  Върховния 

административен съд, не са под разпореждането на директорите на 
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училищата,  а  Централната  избирателна  комисия  е  компетентен 

орган  да  определя  в  конкретния  случай  този ред,  а  не  районните 

избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Извинявайте,  не  искам  да  губя 

времето,  защото  имаме  достатъчно  много  работа  в  деня  преди 

изборите. Но ще кажа: РИК Пловдив ви е това? Много ми е мила 

област  Пловдив,  но  по  ми  е  мила  цяла  България.  Мотивите  на 

госпожа Бойкинова означават  в Пловдив да има едно решение по 

един и същи въпрос, в София – друго решение, в Шумен – трето, във 

Варна  –  четвърто  и  т.н.  по  едни  и  същи  въпроси,  колеги,  по 

прилагането на Изборния кодекс може да има само едно решение и 

компетентността  е  само  на  ЦИК.  Не  може  да  приема,  че  РИК 

Пловдив ако беше взела мотивирано решение, това щеше да бъде в 

компетентността  на  РИК  и  решението  трябваше  само  на  това 

основание да бъде законосъобразно. Аз съм на мнението, че трябва 

не при тези мотиви и ще гласувам против предложението на Мария 

Бойкинова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Реплика ли е? Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  вземам  повод  от  казаното  от 

колегата  Солакова  и  съм  съгласна  с  нея  дотолкова,  доколкото  в 

двете решения на Върховния административен съд е казано изрично, 

че  по  тези  въпроси  компетентност  има  само  Централната 

избирателна  комисия.  доколкото  разбирам,  има  още  няколко 

районни  избирателни  комисии,  които  са  взели  подобни  решения. 

Предлагам да обединим проектите и да вземе едно решение, с което 

да отменим тези конкретни решения, за които сме информирани, за 

да можем да прилагаме еднаква практика навсякъде.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  има  ли  други  изказвания?  Не  виждам. 

Питам  отново:  има  ли  други  изказвания?  Не  виждам,  колеги. 

Закривам разискванията.
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Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  на  госпожа 

Бойкинова. Режим на гласуване.

Госпожо Бойкинова, отменям гласуването. Моля, още веднъж 

кажете Вашето предложение.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Предложих решението на районната 

избирателна комисия да бъде отменено на основание на това, че не е 

мотивирано,  липсват  фактически  правни  основания  за  неговото 

издаване, поради което Централната избирателна комисия няма как 

по същество да разгледа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не мотивирайте, 

само предложението. Благодаря, госпожо Бойкинова.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение към този проект.

Режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  

Румяна  Стоева-Сидерова);  против  –  9  (Ерхан  Чаушев,  Ивилина 

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Севинч Солакова).

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  основното 

предложение на докладчика – така, както е предложено.

Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова);  против – 7  (Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил  

Христов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Румен Цачев).

Благодаря. Вероятно за процедура? Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз предложих преди да предложите на 

гласуване проекта на колегата Райков, тъй като знам, че има още 

81



поне три такива решения на районни избирателни комисии, аз знам 

за  три -  предложих да  бъдат обединени проектите  и Централната 

избирателна  комисия  като  орган,  който  единствено  има  право  да 

издава методически указания за работата по прилагане на кодекса и 

за  работата  на  районните  избирателни  комисии  –  търся  текста  в 

решението на Върховния административен съд, и то с мотивите на 

Върховния административен съд да бъдат отменени решенията  на 

районните избирателни комисии. Така че, ще ви моля да не давате 

номер на това решение и да обединим всички проекти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Разбира се.  Да, 

Вашето предложение сега стоеше на гласуване.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на 

госпожа Матева. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

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

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против – 5 (Владимир Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова).

Заповядайте,  предполагам,  за  отрицателен  вот,  господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах против, тъй 

като мисля, че по едната от жалбите сме се произнесли, независимо 

че са еднакви. Това какво означава – че и по другите имаме същото 

решение,  така  ли?  След  като  го  обединихме,  значи  и  по  другите 

имаме да отменим на всичките? В момента предложеното решение 

не  се  прие,  нали?  Това  означава,  че  и  другите  тогава  отпадат  по 

същия знаменател и не се приемат.  Това беше предложение да се 

обединят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това  е 

отрицателен вот. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Централната избирателна комисия взе 

едно решение по една конкретна жалба. Това решение пак ли ще го 
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гледаме в обединените? По коя процедура пак ще го гледаме, като 

имаме вече решение по него?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Втори 

отрицателен вот.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз гласувах против, защото не смятам, 

че е възможно съединяване и обединяване на преписки от различни 

жалбоподатели срещу различни актове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Има ли трети отрицателен вот? Заповядайте за отрицателен 

вот.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  споделям  съображението  на 

колегата Пенев, но гласувах против и още един мотив. Считам, че 

Централната  избирателна  комисия  имаше  възможност  да  се 

произнесе по този повод и да въведе еднакво прилагане на Изборния 

кодекс много отдавна, още по доклада на колегата Цачев, когато се 

внесе  решението.  Освен  че  постигнахме  отхвърлително  решение 

тогава, или при условията на еди-кой член – всички знаете, да ни го 

цитирам,  че  тази  вечер  много  цитирахме  закона  –  ние  не 

предприехме  никакви  действия  и  може  би  сега  с  обединение  на 

всички  районните  избирателни  комисии  по  някакъв  начин  са  се 

опитали  да  дадат  указания  в  рамките  на  своята  оперативна 

самостоятелност. Аз също съм за прилагането на Изборния кодекс 

еднакво, но, колеги, тогава защо не преразгледахме и решението на 

колегата Цачев? Ние не предприехме никакви действия, две седмици 

назад във времето, мисля. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Има процедура. Заповядайте за процедура.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля за процедура и ще ви кажа 

защо.  Това,  което съм разбрала аз,  е,  че  обединяваме мотиви,  ще 

видим  ново  предложение  за  решение  и  ще  гласуваме.  Съвсем 

сериозно. Защото няма как да се обединяват различни случаи в едно 

решение.  Аз считам,  че  гласувахме това,  да съберем мотиви и да 

мотивираме ново решение. Съжалявам, искам прегласуване, защото 
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ако се приеме да пращаме директно и да отменяме, не съм съгласна, 

не съм гласувала това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, в рамките на този точка мога да подложа на прегласуване. 

Госпожо Матева, повторете отново какво да прегласуваме, за да го 

подложа на  прегласуване.   Уважаеми колеги,  дала  съм думата  на 

госпожа Матева. Заповядайте, госпожо Матева. 

Процедура. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Аз  ви  моля  да  въведем  по-нормални 

децибели  в  залата.  Коректността  изисква  да  кажем,  че 

предложението на колегата Матева дойде преди да бъде гласувано 

решението на колегата Мартин Райков и затова сега аз ще направя 

предложение  най-напред  да  се  прегласува  предложението  на 

колегата  Росица Матева.  Ако то не постигне съгласи,  ще направя 

предложение да се прегласува проектът на колегата Райков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  започваме  с  прегласуване  на  предложението  на  госпожа 

Матева и аз ще я помоля да го повтори още веднъж.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Моето  предложение  беше  да  се 

обединят  всички  сигнали  и  жалби  срещу  известните  ни  с  номер 

решения на районни избирателни комисии, с които са взели решение 

да бъдат изключени камерите на територията на техния район, като 

мотивите в това едно решение, с което да се произнесе Централната 

избирателна  комисия,  почиват  в  мотивите  на  двете  решения  на 

Върховния административен съд, които са от днешна дата: Решение 

3669 – ще се опише по кое дело – и Решение 3668, където изрично е 

казано,  че  в  кодекса  не  се  установява  да  е  предоставено  от 

законодателя на РИК възможност да издава решение с характер на 

методическо  указания  по  организация  на  изборния  процес.  И 

останалите  мотиви,  които са  разписани подробно в  решението  на 

Върховния административен съд, да бъдат мотиви в решението на 

Централната  избирателна  комисия  за  отмяна  на  решенията  на 

районните избирателни комисии.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Това,  което казахте,  колега  Матева,  -  да, 

поради липса на компетентност. Не знам кои са останалите мотиви 

на Върховния съд, но мисля, че други мотиви няма нужда да бъдат 

цитирани. Липса на компетентност.  Понеже казахте „и останалите 

мотиви“, аз не знам кои са останалите. Иначе за това съм съгласен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уточняваме 

текста на предложението. Госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  знам,  че  няма  да  се  приеме 

събирането  на  едно  на  всичките  жалби.  Предлагам  това,  което 

предложи колегата Матева, като мотиви, като се спрем на мотивите 

за липсата на компетентност на районните избирателни комисии да 

дават методически указания, което е в рамките на компетентността 

на  Централната  избирателна  комисия  и  немотивираността  на 

решенията  на  районните  избирателни  комисии,  но  за  всяка  една 

жалба да има отделно решение. Не знам за какво сте обединили. Ако 

не мине предложението, предлагам така да бъде – за всяка с едни и 

същи мотиви. И ще ви кажа за що. При мене са две жалби на партия 

„Воля“ срещу РИК Пазарджик и решение на РИК Враца. И двете са 

немотивирани, а жалбата е добре мотивирана – жалбата на партия 

„Воля“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Сидерова,  поставям 

въпросите така, както трябва да бъдат поставени. Аз не знам какво 

искате Вие да знаем, но аз искам да знам, за да мога да гласувам 

информирано  какво  точно  обединихме,  в  коя  част  на  колегата 

Матева Вие се съгласихте и коя точно част от Вашето предложение 

от  колегата  Матева  беше  различно.  И  в  какви   условия  на 

евентуалност  направихте  предложение,  алтернативно  на  това  на 

колегата  Матева.  И  кое  наложи,  тоест,  да  обосновете  и  вашето 

предложение, вие да допълните или да поставите по алтернативност 

друго предложение от колегата Матева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Приех  мотивите,  които  предложи 

колегата Матева да съществуват като мотиви към решение за отмяна 

на  немотивираните  решения  на  районните  избирателни  комисии, 

срещу които пред нас има постъпили жалби. Това е едното.

Второто,  което е алтернативно е ако не се приеме нейното 

предложение  да  се  обедини  в  едно  решение  разглеждането  на 

всичките жалби, които са почти с еднакви оплаквания. (Реплика) Не 

е така,  защо преди малко сте обединявали? Даже аз не съм била. 

Решенията, които ще се постановяват по отделните жалби, да са с 

тези мотиви. Това предложих. И ако не се приеме обединяване, да се 

гласуват самостоятелни решения по всяка една жалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Аз ще ви моля когато преценявате как да 

гласувате, да имате предвид, че няма никаква пречка и материално-

правна, и процесуална правна тези преписки да бъдат обединени в 

една и ЦИК да излезе с едно общо решение по тях, тъй като те са 

свързани помежду си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Тъй  като  възниква  предложение, 

виждам - от колегата Матева, поддържано и от колегата Сидерова  - 

за обединяване на преписки и постановяване на общо решение, аз 

предлагам да отложим, докато не се изготви проект на решение, в 

което да се обединят, да се изложи, да е ясно кои са жалбите, кои са 

решенията, за да можем информирано да го вземем това решение. Аз 

не  знам за  кои  други  жалби става  въпрос,  например.  Нека  да  го 

отложим, да се представи такъв проект и тогава да го гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отлагаме  до 

представяне на проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Обратна 

процедура. Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Имам обратна процедура, защото имам 

чувството, че нарочно и умишлено се бави вземането на едно такова 
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важно решение, което изрично Върховният административен съд ни 

казва, че сме длъжни да направим. Предложението ми е да направим 

едно  решение  по  всички  тези  жалби  и  сигнали  и  да  отменим 

решенията,  които  са  ни  известни,  на  районните  избирателни 

комисии или във връзка именно с методическото ръководство, което 

Централната избирателна комисия е длъжна да осъществява и което 

е само и единствено в правомощията на ЦИК. При положение, че 

сме 8.40 вечерта, не знам за кога да отлагаме, като изборният ден 

започва след няколко часа.  За къде повече да го отлагаме,  колега 

Пенев? За къде повече да го отлагаме? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Матева. 

Уважаеми колеги, много ви моля, моля за тишина. Знаем и 

историята – днес ни бяха представени и решенията на Върховния 

административен съд. 

Пет минути почивка.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 

госпожо Бойкинова, преди да ви дам думата, да кажа, че в залата сме 

14  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

необходимия кворум. Продължаваме днешното заседание. 

Ще си оставим още 5-10 минути за обмисляне и ще върна 

веднага  след  доклада  на  госпожа Иванова  и доклада  на  господин 

Райков.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  В  моя  папка  от  днешна  дата  е  качен 

проект  на  решение  под  №  4630  относно  постъпила  жалба  от 

Коалиция  „Обединени  патриоти  –  НФСБ,  Атака  и  ВМРО“, 

представлявана  от  господин  Каракачанов  чрез  пълномощника 

Михаил Петров за нарушения по чл. 181, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 от 

Изборния кодекс.  Колеги,  по-рано ви докладвах за  този постъпил 
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сигнал. Всички вие се запознахте с приложения към сигнала видео 

материал. Той е качен във вътрешна мрежа. Става дума за това, че на 

24  март  2017  г.  в  гр.  Кърджали  коалиция „Обединение  ДОСТ“  е 

организирала  мероприятие  концерт,  на  което  е  била  закрита 

предизборната й кампания. 

В сигнала се твърди, че двамата съпредседатели на коалиция 

„Обединение  ДОСТ“  Орхан  Исмаилов  и  Лютви  Местан 

последователно са се изказали, като първоначално в изявленията им 

и  обръщенията  към избирателите  са  говорили на  български  език. 

След  това  тези  изявления  са  продължили  на  език,  различен  от 

българския.  Това  обстоятелство  категорично  се  установява  от 

въпросния  аудио  визуален  материал,  приложен  към  сигнала. 

Наведени са и доводи за извършени нарушения на разпоредбата на 

чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, като се твърди, че в обръщението 

на  господин  Лютви  Местан  се  употребяват  изрази  от  рода  на 

„фашисти“,  „фашистки  лидери“.  Буквално ще зачета  изявлението, 

което категорично се установява, че е направено от видео материала. 

„България  преживя  24  часа  фашизъм.  Хиляди  български 

граждани,  прогонени  от  комунистически  режим,  не  могат  да  се 

върнат в родината си,  защото стотина фашисти,  подстрекавани от 

фашистки лидери, им печат да се върнат в родината и да дадат своя 

глас  за  тази  партия,  която  са  решили.  Ако  не  искат  още  четири 

години да живеете във фашизъм, гласувайте с № 13 за „ДОСТ“, за 

модерна, истинска демокрация, за евроатлантическа България.“

Всички  тези  изявления  наистина  се  чуват  ясно  и 

недвусмислено от изявлението на господин Местан. Проектът, който 

аз  ви  предлагам,  колеги,  е  сходен  с  проект  на  решение  –  вече 

Решение  на  Централната  избирателна  комисия  по  повод  на  друг 

сигнал  на  коалиция  „Обединени  патриоти“  за  същите  тези 

нарушения  на  Изборния  кодекс.  Безспорно,  процесният  аудио-

визуален материал съставлява агитационен материал, по смисъла на 

чл. 183, ал. 2, изречение последно от Изборния кодекс. Всички тези 

факти  и  обстоятелства,  които  са  изложени  в  сигнала,  се 

потвърждават от този клип. Налице са и нарушенията по чл. 181, ал. 
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2 и по чл. 183, ал. 4, поради което аз ви предлагам на посочените 

правни основания да установим нарушение на забраната по чл. 181, 

ал.  2  от  Изборния кодекс от  Лютви Местан  и Орхан Исмаилов в 

качеството  им на  представляващи коалиция  „Обединение  ДОСТ“, 

което нарушение на тази забрана е извършено на 24 март 2017 г. в 

гр. Кърджали при закриване на предизборната кампания на същата 

коалиция, да оправомощим председателя на ЦИК да състави акт за 

установеното  нарушение,  а  след  съставянето  му  да  изпрати  на 

областния  управител  на  област  София  същия  акт  на  издаване  на 

наказателно  постановление.  По  същия  начин  предлагам  да  бъде 

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

същите  лица,  както  и  да  оправомощим  председателя  на  ЦИК  да 

състави акт за установеното нарушение по чл. 183, ал. 4, след което 

да го изпрати на областния управител за издаване на наказателно 

постановление.  Решението  ни  подлежи  на  обжалване  пред 

Върховния административен съд на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Ако  приеме  докладчикът,  ако  се 

възприеме  от  останалите  колеги,  преди  диспозитива,  понеже  е 

написано в случая „е осъществен и съставът на нарушение по чл. 

183, ал. 4 от ИК - накърняване на добрите нрави, ако приемем, че 

тези квалификации са използвани по отношение на кандидатите за 

народни представители, предлагам да се допише в мотивната част: 

„и накърняване на доброто име и честта на кандидатите“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 

коментари? Уточни се този въпрос. Няма поименно посочване. 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Оттеглям  направеното  предложение 

след  направеното  разяснение  извън  микрофон  от  колегата 

докладчик, че няма конкретно посочени лица, за които има данни, че 

са кандидати за народни представители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги,  две автокорекции си правя.  Ще 

махнем точка 45,  тъй като тук няма какво да спираме.  След като 

няма да има диспозитив по отношение на премахване или спиране 

на  разпространението  на  този  видеоматериал,  махаме  и  това,  че 

решението подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Аз не видях от проекта станалата наша 

традиция да изпращаме всички тези сигнали до главния прокурор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Приемам го и като предложение.

По проекта на решение, колеги? 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев); против – 3 (Ерхан 

Чаушев, Метин Сюлейман, Севинч Солакова).

Това е Решение № 4640 НС.

Заповядайте за отрицателен вот.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аудиоматериалът  е  изпратен  от 

жалбоподателите.  Не  знам  защо  го  квалифицирахте  като 

агитационен материал. Това – едно.

Второ,  не  всяка  употреба  на  чужд  език  в  период  на 

предизборна  кампания  представлява  нарушение  на  закона.  Няма 

забрана  да  се  употребява  чужд  език  по  време  на  предизборна 

кампания. ЦИК не е всичко в този свят. Употребата на чужд език в 

България  все  още  не  е  забранена.  Най-малкото,  преди  два  часа 

разглеждахме интервю също на чужд език, но там този проблем май 

не стана на въпрос и там май малко си замълчахме, нищо че ставаше 

въпрос за чужд език,  поради което имам принципни съображения 

към мотивировката на това решение.

90



ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Чаушев. 

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Съвсем  накратко.  Колеги,  дори  в 

проекта  на  решение,  сега  вече  решение,  като  цитат  сме  дали  от 

жалбата,  най-вероятно,  твърдението,  че  това  не  е  агитация,  а 

съдържа послания, насочени само към етническите турци. Това не е 

предизборна агитация, дори и това е написано в жалбата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, сега подлагам на гласуване предложението, което постъпи от 

господин  Райков  за  изпращане  до  главния  прокурор  и  на  тази 

преписка. 

Заповядайте за допълнение.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Мога ли да допълня предложението 

на  колегата  Райков  прокуратурата  да  се  сезира  за  проверка  и  на 

всички факти и обстоятелства, които са били повод за определено 

изявление в хода на това мероприятие? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Най-вероятно няма да можем да го 

изпишем  към  предложението,  но  всъщност  това  е  един  много 

сериозен въпрос, който е по подобие на друг, който в момента върви 

в цяла Европа. По същия начин цяла Европа е сравнена с времето и 

има подигравки спрямо жертвите на холокоста, като има становища, 

за това, че по такива въпроси фактически се принизява холокоста. 

Скочили са всички еврейски организации. Този въпрос е във връзка 

със същото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е изказване 

на госпожа Мусорлиева.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  ще  помоля  обаче  двете 

предложения да се гласуват отделно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа Солакова 
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за допълнение за сезиране на прокуратурата за изясняване на всички 

факти и  обстоятелства.

Режим на гласуване.

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

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

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

Севинч Солакова);  против – 7  (Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  

Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева, Румен Цачев).

Не постигна необходимото мнозинство това предложение.

Колеги, подлагам на гласуване препращане на преписката до 

ВКП. 

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова);  

против – 4 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова,  

Метин Сюлейман).

Колеги, прие се това решение. 

Сега – и жалба от същия политически субект докладвайте, 

господин Пенев и преминаваме към проекта на господин Райков.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз ще докладвам тази жалба,  но във 

връзка с нея ще направя няколко свързани доклада.

Постъпила е вчера на 24 март с вх. № НС-11-48 в 16.57 ч. 

жалба от коалиция „Обединение ДОСТ“ против указанията на ЦИК, 

обективирани в писмо с вх. № НС-04-01-121 от 23 март 2017 г. до 

МВР  и  ръководителите  на  дипломатическите  и  консулски 

представителства.  Жалбата  е  адресирана  до  Централната 

избирателна комисия, чрез Централната избирателна комисия – до 

Върховния  административен  съд,  с  копие  до  Министерство  на 

вътрешните  работи,  копие  до  дипломатическите  и  консулските 

представителства,  обществеността,  копие  до  ръководителя  на 

Ограничената мисия за наблюдение на избори, към Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа.
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Към жалбата са приложени две пълномощни, тъй като същата 

е  писана  от  упълномощено  лице.  Жалбата  е  комплектувана  за 

администриране към Върховния административен съд. 

В днешния ден с вх. № НС-11-48/1 от 25 март е постъпило 

искане  до  Централната  избирателна  комисия  с  копие  до 

Министерство  на  външните  работи,  дипломатическите  и 

консулските  представителства  на  Република  България,  ОССЕ  и 

обществеността, по жалбата, която вече е депозирана в предишния 

ден  от  същата  коалиция  „Обединение  ДОСТТ“,  Централната 

избирателна комисия да се произнесе,  като си отмени указанията, 

дадени с посоченото писмо.

Също днес със същия номер, но с индекс 2, по електронната 

поща  е  постъпило  същото  искане,  сканирано,  като  от  начина,  по 

който  е  изпратено  е  видно,  че  това  искане  е  разпространено  до 

широк кръг лица. Разбира се, аз докладвам жалбата за сведение, тъй 

като  тя  е  адресирана  до  Върховния  административен  съд., 

комплектувана и е и ще бъде администрирана, а по отношение на 

искането за незабавно произнасяне по жалбата считам, че не можем 

да изземем правомощията на Върховния административен съд. И да 

се произнасяме по тази жалба.

В тази връзка докладвам постъпило вчера на електронната ни 

поща  писмо,  към  което  с  прикачен  файл  е  приложено  писмо  от 

упълномощен представител на коалиция „Движение Да България“. 

постъпило е с вх. № НС-11-47 от 24 март 2017 г. С това писмо се 

прави искане за оттегляне на писмо с наш изх. № НС-04-01-121 от 23 

март 2017 г.   с  указания до Министерство на външните работи и 

дипломатическите и консулските представителства,  тоест, касае се 

за  същото  писмо.  Писмото  е  подписано  от  адвокат  надежда 

Йорданова, упълномощен представител на тримата представляващи 

коалиция „Движение Да България“. Това писмо е публикувано във 

вчерашна моя папка от заседанието  от  вчера.  Обръщам внимание 

само,  че  приложеното  пълномощно  е  за  процесуално 

представителство. 
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Днес на електронната ни поща е постъпило и едно писмо с вх. 

№ НС-23-91 от 25 март 2017 г. Писмото е от лица, които са членове 

на секционни избирателни комисии в 61-ва и 62-ра в Баркинг и 69-та 

и  70-та  в  Тотенхам,  Великобритания,  даже  може  би  е  Лондон,  с 

което  обаче  колегите  ни  информират,  че  са  създали  нужната 

организация,   обособили  са  помещение,  в  което  да  се  попълват 

декларациите  –  Приложение  №  22,  в  което  помещение  ще 

присъстват представители на СИК и считат, че пози начин ще бъдат 

изпълнени нашите указания, тъй като попълването на декларациите 

ще  става  пред  секционната  избирателна  комисия.  единствено 

искането  им  е  това  да  не  е  същото  помещение,  в  което  ще  се 

попълват избирателните списъци и ще се подписват лицата, ще се 

извършва гласуването, но считат, че по този начин ще се гарантира 

личното  попълване  пред  членове  на  СИК  на  декларациите  и 

подписването им от избирателите.

В  тази  връзка  предлагам  писмото,  което  е  постъпило  от 

коалиция „Да България“, с което се иска оттегляне на нашето писмо, 

с което сме дали указания във връзка с попълването на приложение 

№ 22 от изборните книжа, да остане за сведение, а във връзка със 

запитването на колегите от секционните избирателни комисии във 

Великобритания да отговорим, че считаме, че така създадената от 

тях  организация  напълно  съответства  с  дадените  методически 

указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Преди да  ви  дам думата,  тъй  като  абсолютно също ще дам и  на 

госпожа Ганчева и след това ще открия разискванията, но преди това 

моля  докладчикът  да  допълни  за  яснота  защо  днес  не  е 

администрирана, съдът днес не работи. Допълнете.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Да.  Тъй  като  деловодството  на 

Върховния административен съд не работи, в събота и неделя и ще 

приема  преписки  чак  в  понеделник,  затова  преписката  не  е 

администрирана към съда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Искам да кажа, 

че тя е готова и е подписана.
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Заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Имам  реплика  към  това,  защото, 

доколкото разбрах, има едно писмо искане за оттегляне на нашето 

писмо, то следва ли по същия режим да бъде обяснено отлагането до 

този час на това заседание с това, че деловодството на Върховния 

административен  съд  не  работи,  а  обикновено  в  началото  на 

заседанията  са  докладвани  много  по-маловажни  въпроси   за 

гласуването извън страната?

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Госпожо  Солакова,  аз  не  съм 

присъствал  на  доклад  до  момента  от  други  колеги  във  връзка  с 

гласуване извън страната. от началото на заседанието разглеждаме 

жалби и сигнали. Доклади по писма изобщо до този момент не са 

гледани. Заявил съм се като докладчик в доклади по писма и даже се 

възползвам, че в случая докладвах жалба, но тъй като считам, че има 

свързаност  между  докладите,  затова  докладвах  и  това  писмо 

едновременно с жалбата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Направено  е  искането  от  „Да 

България“, само секунда, зад а съм прецизен все пак – да, искат да 

оттеглим указанията си с това писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уточнихме  съдържанието  на  докладваните  преписки  от 

господин Пенев, включително и това за администриране. Още вчера 

беше  готова  преписката,  но  днес  нямаше  къде  всъщност  да  бъде 

предадена. Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Въпреки че не е в точка „Жалби и 

сигнали“,  си  позволявам да  докладвам вх.  № НС-04-01-132 от  24 

март 2017 г.,  като отбелязвам,  че ми беше разпределено в късния 

следобед и председателката знае какво разпределя. Аз съм заявила и 

точка в дневния ред  за  доклади,  свързани с извън страната,  още 

преди да ми бъде разпределена тази преписка с  оглед на това,  че 

непрекъснато постъпват. Това е по въпроса на колегата Солакова, за 

да не ми се задава и на мен въпросът защо евентуално може би се 

счита тук, че има. Благодаря, колега Солакова, значи може би съм 
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преварила,  но  считах  се  длъжна  да  обясня,  тъй  като  преписката, 

която се докладва, в нея се поставя същият въпрос. 

Препратена ни е информация от Министерство на външните 

работи  от  работна  група  „Избори“  и  приложено  са  изпратили  на 

нашето  внимание  грами  от  консулството  във  Франкфурт  и 

генералното  консулство  в  Мюнхен  по  повод  дадени  с  наше 

изходящо писмо със съответния номер 121 от 23 март допълнителни 

указания за право на еднакво прилагане на методическите указания 

за СИК извън страната. 

Приложено  ни  е  изпратена  грама  със  съответния  изходящ 

номер от ръководителя на консулството във Франкфурт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, моля за ви тишина.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Грамата  от  консулството  във 

Франкфурт е относно попълване и подписване на декларациите по 

чл.  33,  ал.  2  във  връзка  с  чл.  243.  Изразява  се  становище,  че 

допълнителното  указание  в  частта  попълване  и  подписване  на 

декларациите  не  може  да  бъде  изпълнено  и  застрашава 

провеждането на изборите в съответните СИК, като декларират, че 

при  посочените  условия  консулството  във  Франкфурт  и  неговите 

служители не биха могли да носят отговорност за безпрепятствено и 

нормално  провеждане  на  изборите  на  територията  на 

представителството,  както  и  молят  да  се  информира  ЦИК. 

Предлагам  работна  група  „Избори“  да  предприеме  мерки   за 

незабавно оттегляне на указанията на ЦИК, с оглед гарантиране на 

безпрепятствено провеждане на изборите в ДКП. В подобен смисъл 

е  и  грамата,  която  е  приложена  от  Генерално  консулство  на 

Република България  в  Мюнхен.  Това е  във  вътрешната  мрежа по 

резолюция на председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  чухте  докладите.  Откриваме 

разискванията.

Господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: През главата, през краката – едните искат 

едно, другите – второ. И стана една – в общия кюп, и то именно след 

като наказахме въпросната партия. Парче по парче.

Първо, имаме докладвани жалби по искане за отмяна на едно 

наше писмо, направени от една партия. Това беше единият вариант, 

който  беше  потвърден  и  от  въпросното  ДКП  или  посланика  в 

Германия е единият кръг от въпроси. Жалбата на ДОСТ по нещо е 

друг кръг въпроси.  а  какво си намислили СИК в Англия,  е трети 

кръг въпроси. 

По  отношение  отзад  напред.  СИК  какво  са  намислили  в 

Англия, е отделна тема, най-малкото че не е работа на СИК в Англия 

да се занимава с организацията на изборите. Виж, какво мисли ДКП 

по отношение на организацията във въпросната СИК, е малко по-

различно нещо. Толкова – по първия въпрос. И не да отговаряме на 

СИК, няма какво да се занимавам със СИК тук в случая,  виж, на 

ДКП мога нещо да му кажа, който да си контролира процеса.  Това – 

едно.

Второ, жалбите по отношение на ДОСТ и т.н. не са причинна 

връзка  с  останалите  нещица.  Това,  че  не  е  администрирана  една 

преписка по някаква си жалба, няма никакво отношение по това, че 

„Да България“ казала нещо си, което било потвърдено от въпросното 

ДКП в Германия. Предложението ми по същество е да не смесваме 

нещата по стара традиция и да караме парче по парче. Да почнем от 

едното, да се произнесем по другото и по третото, а не да си мислим, 

че след като наказахме някаква си партия, всичко ще мине в мъглата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други? 

Допълнете си изказването,  господин Чаушев. След това ще 

дам думата на колегата Пенев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В такъв случай, след като не са разбрали 

предложенията, правя ги учленено, по отделни изречения.

Предлагам ЦИК поотделно да се произнесе по отношение на 

искането на „Да България“, респ. консулството или ДКП в Германия 

– едно.
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Второ,  да  се  произнесе  по  рапорт  даден,  рапорт  приет  на 

секцията  в  Англия,  че,  видите  ли,  ако  в  Англия  може  да  са  не 

организирали аз не знам как в останалите 300 ще се организират, но 

това е отделна тема. Това е второ предложение – да се произнесем 

по писмото на въпросната секция – не знам цялата ли е, един, двама 

ли са, трима ли са, пет ли са – все тая.  Това – второ.

По третото – да разискваме в крайна сметка, и по третото. По 

този случай говоря именно за това. Ако не ме прекъсвате, ще свърша 

и по-бързо. По същество, по точка 3, в крайна сметка, тази жалба 

кога е администрирана и кога ще си отиде по канален ред в съда. 

това е точка 3, да се произнесем или най-малкото да получа яснота 

по третата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Чаушев.

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колега Чаушев, в понеделник, веднага 

след  като  бъде  отворен  съдът,  ще  бъде  депозирана  жалбата  на 

ДОСТ.  Постъпи след изтичане на приемното време на съда. няма 

как да бъде депозирана преди това. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Най-малкото са можели да го пратят по 

факс. Факсовете нямат работно време, респ. имейл пощите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващият  за 

изказване е господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Моето изказване донякъде колегата 

Чаушев  го  сподели.  Но  основно  искам  да  обърна  внимание  на 

писмото  и  евентуален  отговор,  ако  евентуално  ЦИК  одобри,  на 

госпожа  Милена  Визенкова  във  връзка  с  попълването  на 

декларациите в т.нар. специално  обособено помещение. Подходът 

ще  бъде  специален  за  всяка  една  секция,  за  която  ние  получим 

запитване дали ще има указания в тая насока към съответните ДКП-

та или режимът ще бъде навсякъде за всички секции извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, поставиха се въпроси.  Заповядайте, госпожо Матева.

98



РОСИЦА  МАТЕВА:  От  това,  което  се  коментира,  аз 

разбирам едно: Методическите указания и писмата в изпълнение на 

тези Методически указания и това как де се прилагат, касаят всички 

избирателни секции еднакво. Разбирам и друго – че в крайна сметка 

организацията на работа на всяка секционна избирателна комисия е 

нейна работа и ако намерят начин, по който да организират така, че 

една част от членовете на СИК в тяхно присъствие да си попълват и 

подписват декларациите, докато другата част от членовете на СИК 

предоставят бюлетините и вписват в избирателните списъци, няма 

нищо лошо в това.  Доколкото видях жалбата,  тя е  подадена и до 

Върховния  административен  съд.  И  считам,  че  ако  Върховният 

административен съд беше осигурил дежурства, следваше днес да се 

разгледа  и  да  се  насрочи  даже  и  дело.  След  като  не  са  ни  дали 

указания, е очевидно, че те не работят, за разлика от нас.

По въпроса за искането за оттегляне на писмото аз мисля, че 

сме  се  произнесли  и  в  крайна  сметка  не  би  следвало  да  го 

разглеждаме изобщо или поне да  го подложим на гласуване и да 

продължаваме нататък.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Реплика – госпожа Солакова беше първа. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Реплика  към  колегата  Матева. 

Дотолкова, доколкото тя каза, че се отнася за всички секции, ние на 

първо  място  разделихме  секциите  в  страната  от  секциите  извън 

страната.  Сега разбирам, че ще разделим секциите извън страната 

също  на  отделни  секции  с  отделни  правила,  с  отделни  указания, 

които може би ще се дават, а може би те сами ще решават как да 

постъпят  и  както  на  мерят  за  най-добре,  така  ще  постъпят,  по 

мълчаливото одобрение на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  ли  други 

реплики? Втората реплика е господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тъкмо за това смесване говорех и тъкмо 

за това направих предложенията си. 

Първо,  не  секционните  избирателни  комисии  определят 

начина  за  организацията  си  на  работа  именно  защото  имаме 
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Методически указания, в които такива нещица нямаше до два дена. 

Нямаше ги. То ги няма и в закона. То ги нямаше и в онова решение, 

което  именно  по  този  въпрос  беше  обжалвано  и  съдът  ясно  и 

категорично  каза,  че  май  си  превишаваме  оперативната 

самостоятелност.  Това  –  едно.  Именно трябва  да  има  контрол  от 

ДКП-тата как секционните избирателни комисии си вършат работата 

по места и не е работа на СИК това. 

По  третото.  Какво  сме  се  произнесли  или  искаме  да  се 

произнесем и както след малко ще се произнесем, фактът си е факт: 

„Да България“ иска едно, ние неглижираме, посланикът и ДКП-то в 

Германия иска  едно  и  ние  пак  неглижираме,  само че  посланикът 

чете  нашите  Методически  указания  и  закона  и  предполагам,  е 

достатъчно грамотен да вижда, че с едно писмо нито закон може да 

се отмени, нито пък и взето вече решение в Методическите указания 

и съвсем нормално човекът пита: Вие какво правите, кога, в крайна 

сметка,  ще ми кажете как да си организирам изборите?  И съвсем 

нормално  казва:  Аз  оттук  нататък  с  противоречиви  текстове  не 

поемам отговорност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Чаушев. Това беше реплика.

Две реплики към госпожа Матева. Нека госпожа Матева да си 

направи дупликата. Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз имам дуплика само към изказването 

на колегата Солакова. Не съм казала, напротив, казах, че указанията, 

които  даваме  ние,  са  еднакви  за  всички  секционни  избирателни 

комисии  извън  страната,  а  обстоятелството,  че  има  разлика  и  по 

различен начин, затова имаме и различни Методически указания за 

секционните избирателни комисии в страната и извън страната, тъй 

като  организацията  на  изборния  процес  е  различна.  Но  не  съм 

казала,  че  ще  делим  секционните  избирателни  комисии  извън 

страната с отделни указания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

За изказване беше първа госпожа Иванова. Госпожа Ганчева 

иска нещо да доуточни само и ще Ви дам думата, госпожо Иванова.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз просто исках за уточнение и за 

коректност, с оглед изказванията, които слушам, че по т. 3 от двете 

грами стои въпросът за предприемане на действия по оттеглянето на 

указанията. Затова докладвах и като свързан доклад, защото считам, 

че поставяйки този въпрос, ние ще удовлетворим всички.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Иванова, за изказване.

КАТЯ ИВАНОВА: Аз бих искала да взема отношение само 

по направеното предложение до Централната избирателна комисия 

относно оттеглянето на наше писмо, направено от госпожа Надежда 

Йорданова,  която  твърди,  че  е  упълномощен  представител  на 

коалиция „Да България“. 

Колеги, в Централната избирателна комисия разполагаме със 

служебна  информация  от  кого  се  представлява  коалиция  „Да 

България“.  Тя е  само заедно  от  три  лица.  Тази информация ни  е 

известна  както  от  регистрацията  на  коалицията  за  участие  в 

предстоящите избори, така и от многобройните жалби, които бяха 

докладвани и администрирани към Върховния административен съд. 

В  конкретния  случай  към  въпросното  искане,  с  което  ни  сезира 

адвокат  Надежда  Йорданова  в  качеството  си  на  оправомощен 

представител  на  коалиция „Движение  Да  България“,  е  приложено 

едно пълномощно, което касае упълномощаване само и единствено 

във връзка с административни и съдебни производства, включително 

и с право на процесуално представителство по всички образувани 

дела. Няма упълномощаване ЦИК да бъде сезирана по конкретния 

повод.  В  този  смисъл  моето  предложение  към  Централната 

избирателна комисия е това искане да остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Колега  Иванова,  това  да  остане  за 

сведение. Неслучайно колегата Ганчева докладва свързания доклад и 

грамите от генералното консулство във Франкфурт и от генералния 

консул в Мюнхен.  Ако оставим без разглеждане това процесуално 
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основание,  тук  все  пак  ние  по  някакъв  начин  ние  трябва  да 

отговорим, не може да го оставим за сведение

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Имате право на дуплика.

КАТЯ ИВАНОВА: Аз изразих становище само и единствено 

по искането на адвокат Надежда Георгиева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  има  ли  други  изказвания?  Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Изказването ми е принципно, и да вървим 

към гласуване,  колкото  и  с  ангелски  езици да  говорим,  то,  общо 

взето,  ще  стане  каквато  ще стане  и,  общо взето,  знаем каква  ще 

стане.  Само  искам  принципно  да  кажа:  разбирам  процесуалните 

хватки.  Те  са  присъщи на  определена  професия,  но  ЦИК решава 

конкретен казус. Дали ще отхвърля искане от партия „Да България“, 

че адвокатското пълномощно не било така или онака, проблемът е 

същият,  който  е  поставен  пък  и  от  ДКП-тата   в  Германия.  И на 

тяхната  правоспособност  ли  ще  оспорим  сега  при  положение,  че 

става  въпрос  за  решаваме  същностни  проблеми,  а  не  да  се 

занимаваме с процесуални хватки?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги,  има ли други желаещи за изказване?  Не 

виждам.

Колеги, с това прекратявам разискванията.

По  отношение  на  жалбата  очевидно  става  дума  за 

администриране и там никакви предложения не постъпиха. 

По  отношение  на  така  докладваните  сигнали,  свързани  с 

оттегляне  на  писмото,  доколкото  разбирам  предложението  на 

господин Чаушев е да си оттеглим писмото. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 4 (Ерхан Чаушев, Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова);  против  –13 

(Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка  
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Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев). 

По отношение на специалния СИК, Англия, моля Ви, кажете 

ми какво подлагам на гласуване. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  си  оттеглям  предложението  да 

отговаряме на СИК-овете  във Великобритания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 

че  приключихме  с  тази  преписка.  Моля,  дами  и  господа,  да  се 

върнем на доклада.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  съм  против  оставянето  за 

сведение  на  това  писмо,  защото  така  Централната  избирателна 

комисия,  и  отново  ще  кажа,  с  оглед  и  на  предишните  въпроси, 

свързани  с  компетентност  на  районните  избирателни  комисии, 

предлагам  да  се  изпрати  отговор  на  секционната  избирателна 

комисия  да  спазва  стриктно  указанието,  което  Централната 

избирателна комисия е изпратила, за да сме сигурни, че Изборният 

кодекс се прилага по еднакъв начин във всички секции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Много  съжалявам,  обаче  бях 

вдигнал ръка за отрицателен вот. Моят отрицателен вот е свързан с 

факта, че Централната избирателна комисия в 9.50 часа да разглежда 

такъв сериозен въпрос и сега да взима решение – тогава, когато вече 

и на места е започнал изборният процес, а именно, в най-източните 

страни,  смятам,  че  не  е  сериозно  от  гледна  точка  -  наша  и  на 

поставените въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Отрицателен  вот.  Уважаеми  колеги,  има  предложение  за 

писмо до  секционната  избирателна  комисия  в  Англия  да  прилага 

стриктно Изборния кодекс и нашите правила и писмо. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 6 (Ерхан Чаушев, Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова,  Севинч  Солакова);  против  –  12  (Александър  Андреев,  
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Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия  

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

Матева).

Уважаеми  колеги,  позволете  ми  кратък  отрицателен  вот. 

Колеги, аз считам, че секционните избирателни комисии са наясно, 

че трябва да прилагат стриктно закона, Методическите правила на 

Централната избирателна комисия. 

Колеги,  връщаме  се  на  писмото,  на  предложението  на 

господин Райков. Колеги, имаме ли нещо? 

Уважаеми колеги, извинявайте, да си видя записките. Колеги, 

подлагам отново на гласуване предложението на госпожа Матева. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова);  против – 5 (Георги Баханов, Емануил  

Христов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4641 НС.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Имам предложение освен това решение, 

с което отменяме конкретните решения на районните избирателни 

комисии,  на  останалите  да  изпратим  едно  съобщение,  че  такива 

решения не могат да вземат, те са от методически характер и ако 

имат взети такива, да си ги обезсилят. С мотивите, които гласувахме 

това решение, ако имат взети такива решения, да си ги обезсилят, 

тъй  като  аз  лично  извърших  проверка  на  страниците  на  РИК  на 

останалите,  не  можах  да  открия  такива  решения,  но  това  не 

означава, че не са взети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
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Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова);  против – 5 (Георги Баханов, Емануил  

Христов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев).

Уважаеми  колеги,  прие  се  и  това  предложение.  С  това 

решение,  колеги,  редуцирахме  значително  броя  на  преписките, 

които ни остава да разглеждаме. 

Колеги, започвам по реда на изписване, защото не знам дали 

всички преписки си приключихте. Господин Пенев, приключихте ли 

си ги?

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Госпожо  председател,  имам  още 

жалби, но считам, че не е нужно да ги докладвам в днешния ден. 

Част  от  тях  се  комплектуват.  По  част  от  тях  проблемите  са 

разрешени, така че ще ги докладвам в друг момент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожо Сидерова, Вие в рамките на днешния ден по точка 

„Доклади  по  дела,  жалби  и  сигнали“  имате  ли  доклади  още?  - 

Защото има още докладчици и аз питам всички докладчици.

Упълномощавам госпожа Мусорлиева.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте  по  жалби и 

сигнали. Ивков няма. Господин Сюлейман пише, но не знам дали 

има и Баханов. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви вх. № НС-04.01-134 

от 24 март,  което ми е разпределено днес,  като приложено са ни 

изпратили  съобщения  със  съответния  регистрационен  номер  от 

Ситуационния  център  на  Министерство  на  вътрешните  работи 

относно постъпил сигнал, свързано с нарушения на изборния процес 

при  подготовката  и  произвеждането  на  изборите  за  народни 

представители  на  26  март.  Приложено е  съобщение,  постъпило  в 

Ситуационния център.

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ще  ви  моля  само  тази 

вечер които са задължителните с изтичащи срокове, което може, да 
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остане,  защото  все  пак  в  някакъв  момент  трябва  да  си  починем 

преди утрешния ден. Извинявайте, госпожо Ганчева, просто нямаше 

достатъчно тишина, заповядайте да продължите.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Предлагам  ви  самия  сигнал  да 

изпратим по компетентност за предприемане на действия по тяхна 

преценка, на Министерство на външните работи, тъй като се сочи, на 

24 март в съответния час по телефона на открита линия в МВР е 

получен  сигнал  от  анонимно  лице,  намиращо  се  в  гр.  Крю, 

Великобритания, от съответния телефон, сигнализиращо, че лицето 

Севджан  Сабри,  бивш  активист  на  ДПС  от  област  Бургас  и  в 

момента съдържател на кафене „Риминис“ заявява на посетителите 

на кафенето български граждани, че плащат, за да гласуват. Колеги, 

предлагам да го изпратим на Министерство на външните работи за 

сведение, за преценка евентуално за предприемане на действия по 

компетентност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги? 

Подлагам на гласуване това предложение.

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин  

Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова); против – няма.

Уважаеми колеги аз ще ви помоля сега да докладва госпожа 

Солакова и след това ще се върнем.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа  има  сканиран  пропускателен  режим,  съгласувано  добре  с 

протоколно  решение  и  удостоверено  с  т.нар.  „Да“,  „Да“  на 

инициалите на председател и секретар. С оглед и на днешното писмо 

се налага и една корекция на пост 6 и пост 7. Моля да отворите. Тъй 

като най-близкият вход и изход от етаж мецанин до изчислителния 

пункт касае „Информационно обслужване“ и пост 7 до стъклената 

врата  веднага  в  коридора,  предлагам  на  пост  6  да  отпадне 
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„Информационно   обслужване“  АД  по  списък  и  за  тях  да  бъде 

предвидена същата възможност „Информационно обслужване“ АД 

по списък на пост 7 до стъклената врата, а не от страна на входа 

откъм  „Дондуков“.  Докато  не  видиш  самия  пропускателен  пост, 

няма и как да разбереш. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: На пост 7 трябва 

да имат достъп.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Засега е предвидено да имат достъп 

за „Информационно обслужване“ на поста, който е откъм входа на 

„Дондуков“  срещу вратата  на  Цачева,  а  те  няма  да  влизат  откъм 

„Дондуков“, а ще влизат откъм източното крило.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване.

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

против – няма.

Благодаря.

Продължете, госпожо Солакова.

Точка 5. Доклади по писма

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение. 

Получихме вчера съгласувателно писмо от Столична община, както 

и заповед на кмета на Столична община относно ограничаване на 

движението, спиране при необходимост, както и паркирането в Синя 

зона откъм източното крило. 

Докладвам  ви  вх.  №  НС-15-298  от  25  март  2017  г.  по 

електронната  поща  сме  получили  писмо  о  т.  23-та  районна 

избирателна комисия, адресирано до ЦИК, до Столична община, - 

кмета, до областния управител на София област, СДВР, до кметовете 

на  райони  на  територията  на  23-и  изборен  район,  във  връзка  с 

нашето  писмо,  се  което  поискахме  всички  органи  и  институции, 
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отговорни в този процес, да обезпечат избирателните секции в 23-и 

изборен район с достатъчен брой бюлетини, с оглед на уточнението 

по  отношение  на  студентите  в  Студентски  град.  23-а  районна 

избирателна комисия предлага да не бъде предаден целият резерв на 

секционните избирателни комисии, да се остави на районите, като 

при  необходимост  те  могат  да  бъдат  предадени  от  един 

административен район на друг. Не зная в какъв момент са получили 

това  в  администрациите  на  районните  администрации и   доколко 

може  да  произведе  съответните  последици  това  писмо;  аз  ви  го 

докладвам за сведение. Считам, че РИК са направили необходимото 

на този етап да обърнат внимание  и да създадат ред и да изразят 

становище за прехвърлянето на бюлетини при необходимост от един 

административен район на друг. 

Продължавам  в  тази  връзка  и  считам,  че  партии 

необходимост  Централната  избирателна  комисия  може  да  даде 

разрешение  в  изборния  ден,  включително  на  предоставени  на 

секциите  и  неоставен  резерв  в  администрациите  бюлетини,  за  да 

може всички желаещи да упражнят правото си на глас. Тоест, и РИК, 

и ЦИК сме с нагласата да направим всичко необходимо секционните 

избирателни  комисии  да  бъдат  снабдени  с  необходимия  брой 

бюлетини. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: В район „Лозенец“ са оставени 5000 

резерв.  Не  си  спомням  в  кои  други  два  райони  –  в  единия  са 

оставени 3 000 бюлетини, в другия са оставени 2 000, тоест, 10 000 

бюлетини резерв има държан в комисията, ако се наложи, да бъде 

пренасочен към район Студентски.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря.

Точка 1. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Колеги, има ли доклади по жалби за днес има ли, госпожо 

Сидерова?

Госпожо Бойкинова, други доклади по тази точка за днес? 

Господин Райков, доклади по жалби за днес? 
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Господин Сюлейман? 

Други колеги по тази точка? Не виждам. 

Уважаеми колеги, по точка 1а? 

Колеги, по следваща точка? 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-20-108 от 

25.03.2017 г., постъпил в 19.20 часа сигнал от СЕМ, разпределен в 

19.35 часа. Госпожо председател, във връзка с проведен мониторинг 

върху дейността на доставчиците на медийни услуги за отразяване 

на предизборната кампания за избори за народни представители през 

2017  г.,  приложено  Ви  изпращаме  по  компетентност  1  брой 

електронен носител със запис на програма „БНТ 1“ на доставчика на 

медийни услуги БНТ, излъчен на 24.03.2017 г. в интервал от 20.08 

часа  до 20.13 часа.  Записът  съдържа репортаж от  Турция,  където 

желаещите  да  пътуват  за  България  се  разпределят  в  автобуси  по 

списъци,  изготвени в кметства  в различни градове там.  Изпращат 

записа на БНТ с цел преценка по компетентност за съответствие на 

излъченото с Изборния кодекс. 

Изгледах  материала.  Ако  колегите  искат,  може  да  го 

изгледат.  Считам,  че  това  не  е  в  рамките  на  компетентността  на 

Централната избирателна комисия и предлагам този сигнал ако има 

нарушения  и  са  свързани  с  намеса  на  чужди  длъжностни лица  в 

изборния процес на Република България, предлагам този сигнал /пак 

казвам:  ако  колегите  искат,  да  го  изгледат/  д  бъде  препратен  по 

компетентност на Министерски съвет,  Министерство на външните 

работи  респ.,  до  Президента,  до  главния  прокурор,  до  Държавна 

агенция „Национална сигурност” и ако някой от колегите се сети, до 

други  институции,  имащи  отношение  по  случая.  Може  да  го 

изгледате. Само се дава как хора по списъци се качват в автобуси, за 

да тръгват към България. Има коментар от водещия. Едното, което 

казва, е: кметове на махали. Другото е: политически представители 

по предварително изготвени списъци. Това е коментар на водещия 

репортажа.  Единственото,  което  казва,  е:  „представители  на 
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политически  сили  или  партии“,  другото  е:  „кметове  на  махали“, 

което точно се чува. Репортажът е свързан с товарене.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 

реплика. Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Съгласявам  се  изцяло  с 

докладчика. Имаме една единствена реплика: просто да се отбележи 

и  за  протокола,  че  както  имаше  намеса  от  министър  на  чужда 

държава за  пряко призоваване за гласуване в България,  по същия 

начин органи – това са си държавни  органи на чужда държава – са 

включени в организацията по изборите в нашата. Само трябва да го 

отбележа. Което е изключително сериозно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Правите  ми  забележка,  че  аз  говоря 

страстно, но май не съм само аз. И тъй като не съм само аз, поне се 

въздържайте от само и единствено към мен въпросните си възгледи 

по отношение на страстността на изказа. Това е едно.

Второ,  вече  нормално  и  с  нормален  глас,  СЕМ,  който 

контролира  дейността  на  доставчици  на  медийни  услуги,  ни 

информира  за  един  репортаж.  ЦИК  контролира  дейността  на 

медийните  доставчици  по  нарушение  на  предизборната  кампания. 

Извинявам  се,  така  пише  в  правомощията  на  ЦИК.  СЕМ  ни 

сигнализира  по  отношение  на  някакъв  си  репортаж,  излъчен  от 

медиен доставчик. И ни пита за мнението ни какво контролираме 

ние  в  момента.  Какво  контролираме  ние?  Съдържанието  на  този 

репортаж,,  или  самото  му  излъчване?  Интересен  момент  за 

разграничаване на последващите изказвания. 

Дали  всеки  излъчен  репортаж  съответства  на 

действителността, е едно. Дали ЦИК ще съответства на закона си и 

ще преценява, съобразно въпросните се правомощия, е нещо друго. 

Трето,  дори  и,  в  крайна  сметка,  не  разбираме  за  какво  точно  е 

въпрос. Доколкото знам, все още с преместването на хора от точка 

Х1 до точка Х2, включително и в предизборна кампания България, 

не  е  забранено.  Най-малкото  това  е  основен  принцип  на 
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Европейския съюз и той се нарича свободно преместване на хора от 

една точка към друга и едва ли ЦИК, независимо от щенията, които 

се  разиграват  тук от  три дена,  ще забрани на  хора да  тръгват  от 

точка Х към точка У. И едва ли ЦИК ще разисква мотивите на тия 

хора защо са тръгнали от тока Х1 към точка Х2. Най-малкото, ЦИК 

може само защото така приехме с последни решения, от три години 

да вкарва всичко под общ знаменател само защото по същество така 

предприехме в последните дни по желание на мнозинството в ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, за да мога да формирам собственото си становище, това е 

един от сигналите, които не успях да се запозная и да прегледам и за 

да видя дали всички органи трябва да бъдат сезирани, или само част 

от тях, колеги. Затова не зная, ако искате, сега да останем малко да 

изгледаме, ако искате, да отложим за утре в началото.

Заповядайте ,госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам процедура да прекъснете и да 

се запознаете, защото твърде много дълго говорим извън микрофон. 

Има много колеги,  които си тръгнаха,  а  ние все още седим тука. 

Предлагам 10 минути почивка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: 

Уважаеми колеги,  много ви моля,  ако в  момента  наистина 

дам  почивка,  после  няма  да  съберем  кворум.  Колегии,  не  е 

необходима почивка. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  правя  процедурно 

предложение. Тъй като не всички сме се запознали с материала да се 

отложи за утре гледането му. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  подлагам  на 

гласуване това процедурно предложение. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 5  (Ивилина Алексиева, 

Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Катя Иванова, Румен Цачев), 

против  –  8  (Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов, 

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария 

Бойкинова, Метин Сюлейман) 
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Колеги,  продължаваме,  защото  не  се  отлага.  Чухме 

предложението на докладчика. 

Други  колеги  имат  ли  желание  за  изказване?  Заповядайте 

госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Изобщо  не  съм  коментирала 

свободното  придвижване  на  хора  напред  или  назад.  Коментирам 

организираното  участие  на  органи  на  власт  на  чужда  държава  в 

организацията  по  придвижването  на  едни  хора  към  изборите  на 

Република България. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Това  са  хипотези  и  предположения  в 

субективно възприятие продиктувано от определен тип желания да 

се намали и наруши закона по време на предизборна кампания. Това 

е едно. 

Няма причинна връзка  между качването  на хора в автобус 

тръгнали  от  точка  Х  1  към  точка  Х 2  заради  предположения,  че 

видите ли те като дойдат в България тъкмо ще дойдат да гласуват. 

Откъде  е  това  предположение?  Откъде  е  това  предположение,  че 

именно  хора  от  някаква  си  власт  организират  качването  на  хора 

тъкмо да  дойдат тук да  гласуват.  Защото в  три минути репортаж 

някоя  журналистка  казала  нещо си.  Това  ли  са  фактите?  Това  са 

твърдения. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз мисля, че представи фактите много 

спокойно и коректно. Колегите, могат да се запознаят и ако някой 

има  към  мен  нещо,  което  съм  изменил  или  съм  казал  неистина, 

тогава  може  да  коментират.  Казах  това,  което  съм  чул.  Колегата 

Чаушев, ако го е видял и ако го е чул може да си има друго мнение. 

Аз казах какво има в репортажа за колегите, които не са го гледали и 

които не искат да го гледат в този късен час. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Уважаеми колеги, други изказвания има ли? Няма. Колеги, не 

можах да изгледам материала, но няма значение. 

Подлагам  на  гласуване  изпращането  на  материала  на 

Министерство  на  външните  работи,  президент,  главен  прокурор. 

Това бяха адресатите. За преценка и ДАНС. 

Колеги, подлагам на гласуване. 

Гласували  14 членове на ЦИК:  за – 11  (Ивилина Алексиева, 

Мария  Мусорлиева,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,   Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова, 

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев),  против  –  3 

(Севинч Солакова, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман). 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Убедено  категорично  винаги  съм 

заставала на позицията,  че никоя друга държава няма право да се 

намесва във вътрешните дела на суверенна държава. Но тъй като тук 

се намесиха движение на хора, пристигащи автобуси, затваряне на 

граница, затова гласувах против.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте за следващ отрицателен вот. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Това  изпращане  беше  абсолютно 

безсмислено именно защото има разпоредби в закона, че въпросните 

правоохранителни органи могат по всяко време да се самосезират, 

ако намерят данни за извършено престъпление.  Данни хора да се 

качват в автобус за престъпление вече преминава всякакви граници. 

Най-малкото не считам,  че престъпление е  хора да вървя от една 

точка  към  друга,  което  противоречи  и  на  самите  принципи  на 

създаването и на Европейския съюз,  за  които ние като държава в 

Европейския съюз би следвало като по нов член да положим малко 

повече усилия, за да бъдем достойни за тези принципи. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, с оглед напредналия час много ви моля по 

доклади  извън  страната  останалите  колеги  да  преценят  своите 

доклади. 
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Заповядайте госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само напомням, че 

във  вътрешна  мрежа  за  всяко  заседание  се  премества  папката  с 

организационните  въпроси  свързани  с  изборния  ден.  За  утре  има 

разпределение на сътрудниците по стаи в две смени от 7.00 часа. 

Това  е  начало  на  изпълнението  на  функциите  на  временните 

сътрудници, които привлякохме и сключихме договор. Има отделен 

файл график за работа в ЦИК с продължение график на членовете за 

дежурства като дежурствата са предвидени да бъдат запълнени след 

приключване на изборния ден.  Желаещите колеги ще се запишат. 

Утре този график ще бъде изготвен. 

По графика по оперативния план  началото на работния ден 

за  назначените  технически  сътрудници  е  7.00  часа.  А  първото 

заседание е предвидено да е в 9.00 часа. Както виждате на практика 

ще ни бъде трудно оперативното бюро отделно да заседава в този 

период от време с оглед на часа за получаване на информацията от 

районните  избирателни  комисии  за  началото  на  изборния  ден, 

включително  по  въпроса  за  наличието  и  явяването  на  всички 

членове  на  секционните  избирателни  комисии.  Затова  при 

необходимост ще се свика заседание на оперативното бюро. Но на 

този етап считам, че няма нужда. 

Обявявам за начало на работа телефона, който е посочен в 

оперативния план за връзка с Централната избирателна комисия и за 

връзка  с  районните  избирателни  комисии.  Номерът  е  даден  в 

оперативния план и съм залепила лепка  на таблото. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Доклади  относно  гласуването  извън  страната.  Заповядайте 

госпожо Ганчева. 

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

01-133 от 24.03.2017 г. Като това трябва да е във вътрешната мрежа. 

Но тъй като е преразпределено на мой доклад от доклад на колегата 

Солакова,  не  съм  проверила  в  коя  папка,  колеги  с  това  писмо  е 

изпратено  с  цел  оперативност  и  бърза  комуникация  между 

Министерство  на  външните  работи,  ЦИК  и  Министерски  съвет 
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представят на нашето внимание заповед на министър Ради Найденов 

утвърждаващ  график  на  дежурства  в  Централно  управление  на 

Министерство на външните работи  във връзка с произвеждането на 

избори за народни представители. Като заповедта предлагам да бъде 

за сведение, запознаване и на разположение  на всички колеги ще се 

изпрати, както и да бъде поставена за сведение на дежурните колеги, 

които  работят  в  създадения  в  Централната  избирателна  комисия 

временен комуникационен пост за обработка на документите извън 

страната.  Като  колеги  в  момента  са  дежурни  колегата  Чаушев  и 

колегата  Райков,  които  да  обработват  постъпващата  информация. 

Над 200 СИК вече имаме информация за приети документи, с цел 

осигуряване  на  безпроблемната  работа.  А  обработката  на 

документите  ще  продължи  и  през  нощта  с  осигурени  дежурни 

сътрудници.  Като  ще  възложа  на  администрацията  да  изпрати 

графика.  Като  колеги  от  онзи  ден  в  зала  е  пуснат  и  графика  за 

дежурните по приемане на информацията от ВКП. За утре сутринта 

от 6.00 до 14.00 часа само госпожа Мусорлиева е заявила дежурство. 

Това е за сведение. 

Има разни писма, които не съм прочела с въпроси поставени 

с чужбина. Ако прецените сега госпожо председател с оглед вашата 

председателска преценка, ако прецените утре. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: аз бих помолила с оглед 

и съдържанието на тези въпроси, тъй като колеги, ние вече сме в 

изборния ден да  реагираме като в изборен ден.  Тоест  там където 

може  да  отговорим  директно  да  отговорим  и  да  се  докладва  в 

последствие за сведение. А там където трябва да се върне доклада, 

да се върне утре на заседание. В една част за сведение, а в друга част 

за последващо одобрение. И онези които трябва да влезнат в зала, да 

влезнат в зала. 

Колеги, започвам да питам колеги, които ще докладват. 

Заповядайте господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви две 

писма във връзка с възможността за гласуване на място различно от 

постоянния адрес.  № НС-22-234 от 23.03.2017 г.  Това е  писмо от 
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Михаела  Матева.  Другото  писмо  е  НС-22-251  от  24.03.2017  г.  и 

двете са получени по електронната поща. Предлагам да отговорим 

по стандартния начин на така поставените въпроси в Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги режим на гласуване. 

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев, Емануил Христов,  Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова), против – няма. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, с това 

закривам днешното заседание на Централната избирателна комисия. 

Както преди малко госпожа Солакова обяви следващото заседание 

утре е в 9.00 часа. 

Колеги, пожелавам на всички ни едни спокойни избори утре. 

(Закрито в 22.30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенографи: 

Красимира Николова

Юлия Стоичкова

С. Михайлова 
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