
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 514

На  26  март  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

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 и Таня 

Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  9,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Мария Мусорлиева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Откривам днешното заседание на Комисията.

Колеги, както знаете,  нямаме дневен ред.  Аз бих помолила 

първо да се докладва за това как е открит,  открит ли е навсякъде 

изборният ден, имало ли е някакви проблеми.



СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  от  събраната 

информация  разбираме,  че  изборният  ден е  започнал  нормално 

навсякъде.  Съвсем нормално е и някои от  членовете  в  секционни 

избирателни комисии да не са се явили, но районните избирателни 

комисии са взели веднага мерки. Имаме и решение за замяна.

Във вътрешната мрежа ще видите една обобщена справка за 

цялата страна, включително за закрити секции, за които поискахме и 

допълнително  информация  и  такава  ни  е  предоставена.  В  някои 

случаи решенията са приети от районни избирателни комисии, не са 

публикувани, но ще се публикуват. Това указание, което даваме – 

ако  ви  се  обаждат  от  районните  избирателни  комисии  или  се 

свързваме с тях – информацията за закрити секции на територията 

на  съответния  изборен  район  трябва  да  се  предостави  на 

изчислителния  пункт  на  „Информационно  обслужване” 

задължително, за да може да се зареди тази информация в системата 

на  „Информационно  обслужване”  с  оглед  на  отчитането  на 

получените протоколи по брой секции.

Това е, което аз мога да кажа. И тъй като разбирам тук, че е 

поставен въпросът,  но аз по-късно разбрах,  отколкото колегите са 

разбрали, тъй като нямам личен автомобил и не ползвам паркинга, 

току-що  главният  секретар  на  Министерството  на  вътрешните 

работи ме увери, че това е някакъв формализъм и е съвсем случайно, 

да кажа, и бързо ще се поправи. А ако имате въпроси кой не си е 

свършил  работата,  не  мога  да  ви  отговаря,  но  ние  от  страна  на 

Централната  избирателна  комисия  сме  я  свършили,  включително 

сме предоставили съгласувателните писма и копие от заповедта на 

столичния  кмет.  Знаете,  още  на  14  март  изпратихме  съответните 

писма до отговорните институции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Имаме ли доклади, които да правим по отношение на гласуването 

извън страната към този момент? Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Към настоящия момент, преглеждайки 

пощата,  която  пристигна,  ни  информират,  че  някои  членове  в 
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различни  секционни  избирателни  комисии  не  са  се  явили,  но  са 

започнали работа. Нямаме данни някоя от комисиите на този етап да 

не е започнала работа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, извън страната е това. Жалби и сигнали? Заповядайте,.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, очаквах да ми 

дадете  думата,  както сме правили и преди.  От вчера ми останаха 

няколко доклада, свързани с гласуването извън страната, но както и 

колегата Грозева, мога да кажа, че след като направих справка горе с 

дейността на Временния комуникационен пункт и с колегите, които 

са  били  дежурни,  всички  секции  са  с  изпратена  информация  за 

приемането и предаването на книжата и им е осигурена дейността, 

както  има,  колеги,  постъпва  непрекъснато  информация  освен  за 

смените на членовете на СИК извън страната, така и за откриването 

на  изборния  ден,  нормалното  протичане.  Изпращат  ни  дори 

протоколи от разпределението на функциите помежду си.  Те са в 

една папка и ще я оставя тук в залата, за да може който иска, да се 

запознае с тях.

Освен това, колеги, ви докладвам вх. № НС-20-109 от 25 март 

2017  г.  Това  всъщност  са  няколкото  писма,  с  които  в  края  на 

вчерашното заседание ви казах, че не съм запозната, но се оказа, че 

са свързани с гласуване извън страната. 

Пишат  ни  от  български  вестник  в  Испания  „Нова  дума”: 

„Бихме  искали  да  ви  попитаме  дали  разпространената  вчера 

информация,  че  декларациите  Приложение  №  22  трябва  да  се 

попълват само пред членовете на СИК. Важи ли за всички секции в 

чужбина  или  само  за  тези  в  Турция.  Не  намерихме  решение  на 

Централната  избирателна  комисия,  което  да  указва  това.  Поради 

тази причина се обръщаме към вас.”

Може  ли  да  помоля  за  тишина,  госпожо  председател,  да 

въдворите?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Ганчева, аз мълча.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Ами,  госпожо  председател,  вие 

водите  заседанието  и  моля  ви,  обръщайте  внимание,  че  докато 

докладчикът докладва, колегите непрекъснато говорят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, обръщам внимание!

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Благодаря  ви  много! 

„Информацията  в  някои  медии  е  доста  противоречива  и 

заблуждаваща, затова ви молим за разяснение.”

Колеги, аз мисля, че и госпожа Нейкова като говорител ние 

разяснихме по този въпрос, но ако считате изрично да отговорим на 

в. „Нова дума”, нямам нищо против да подготвя отговор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, моля за вашите становища? Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз мисля, че указанието на 

Централната  избирателна  комисия  е  ясно,  че  се  отнася  за  всички 

секционни избирателни комисии извън страната и след началото на 

изборния ден нищо не налага да го преразглеждаме. Не се налага 

изричен отговор.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не предлагам изричен отговор.

В такъв случай, колеги, ви докладвам и вх. № НС-23-94 от 25 

март,  което  е  писмо,  получено  чрез  Временния  комуникационен 

пункт от секция 111 извън страната: „Има ли промяна в решението 

на  ЦИК,  че  декларациите  ще  се  попълват  пред  избирателната 

секция. Очакваме отговор.”

Вчера разгледахме на колегата Пенев едно подобно, мисля, че 

указанията  и чрез  нашите  говорители вече  са  ясни  и  достигат  до 

всички. Ако имате нещо против, да го приемем за сведение…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги? 

Продължете, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви вх. № НС-22-248 от 

24 март 2017 г. Това е въпрос, че лицето предварително не е подало 

заявление  за  гласуване  извън  страната.  Ще  изготвя  отговор  и  ще 

моля да се подпише бързичко, защото е от Щатите, а в Щатите все 
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още не е започнал изборният ден. Ако не възразявате, да изпратим 

стандартния ни отговор как да гласува.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги? Не виждам възражения.

Продължаваме с Групата по жалби и сигнали. Заповядайте, за 

обобщена информация.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Има постъпили сигнали за агитация 

в деня за размисъл и в изборния ден, но те касаят социалните мрежи, 

поради  което  ви  ги  докладвам  за  сведение.  Има  и  постъпили 

сигнали,  в  които няма имена на  подателите,  а  само имейл,  които 

няма да бъдат отразени в регистъра. 

Във връзка с попълването на декларациите има два сигнала в 

Измир и в Бурса, които ще докладват колегите Сидерова и Иванова. 

И по компетентност на Районната избирателна комисия – Балчик, и 

Районната  избирателна  комисия  –  Бургас,  за  нарушение  на 

правилата на предизборна агитация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Бойкинова.  Преминаваме  към  индивидуалните  сигнали. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Понеже от сутринта съм дежурна 

горе в пункта има, ама много, множество сигнали, първо, че не е 

нормално откриването на секциите в Бурса и в Гебзе. В Бурса и в 

Измир – Борнова,  и в почти всички секции в Бурса пускат по 30 

човека едновременно. Декларации се раздават отвън и във всички 

секции се говори на език, абсолютно различен от българския. Даже 

български не се чува!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С оглед на сигналите, които докладва 

преди малко заместник-председателят на ЦИК, моля да се укаже на 

председател, на заместник-председател на секционната избирателна 

комисия,  откъдето  са  тези  сигнали,  да  спазват  както  Изборния 

5



кодекс,  така  и  постановлението  на  ЦИК  (както  е  записано 

„постановлението на ЦИК”).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Оказа  се,  че  има  много  малко 

телефони в списъка, който намерих в стаята при сътрудника, на хора 

от Министерството на външните работи. Сега ще звънна на човека 

от Министерството на външните работи, който отговаря ма Турция, 

само да ми кажете кой и какви правомощия има, защото изобщо не 

знам кой може да им укаже. Те заплашват членовете на СИК. Само 

да ми кажете как да се въведе този ред. В секциите в Измир, да не 

кажа думата, положението е тежко.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, свързан доклад.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпила жалба с вх. № 73 от днешна дата. Жалбата е подадена от 

Илиян  Любомиров  Иванов,  секретар  на  изборна  секция  в  кв. 

„Борнова  1”  в  Измир.  Той  ни  уведомява,  че  там  се  извършва 

попълване  на  декларации  извън  изборната  секция.  „Също  така 

получавам  заплахи  за  своята  сигурност.  В  секцията  се  говори  на 

език, различен от български, и декларациите се попълват от Айваз 

Рами Салим, член на избирателната комисия”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има обаждане по телефона от Бурса 

на телефона на колегата Нейкова, но тя в момента даваше изявление, 

поради  което  аз  приех  разговор.  Номера  на  секцията  не  съм 

написала, записала съм фамилията. Госпожа Велев, служител и на 

нашето консулство в Бурса, подава сигнал (няма говорена на турски 

език в секцията), но председателят е искал да пуска поне 20 души 

едновременно  вътре  в  секцията.  Комисията  е  била  на  мнение,  че 

могат  да  бъдат  пускани  само  тези,  които  попълват  в  момента 
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декларациите и които гласуват. Възникнал е спор. Искал е да вкара 

телевизия в секцията и да прави изявления.

Дала съм следния съвет  по телефона.  В  секцията  могат  да 

влязат  няколко  души,  които  попълват,  и  тези,  които  гласуват  в 

момента, тоест те може да се по-голямо число, но не да влизат по 

двадесет  души  и  вътре  да  става  опашка.  Динамично,  щом  някой 

попълни  декларация  и  гласува,  веднага  да  се  пускат  следващите. 

Освен  това  съм казала,  че  вътре  в  секцията  не  може да  се  дават 

изявления пред телевизия.

Попитаха  ни  какъв  е  каналът.  Казах,  че  каналът  е  чрез 

Министерството на външните работи и чрез консулската служба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Първа беше госпожа Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Аз  имам  предложение  по  доклада. 

Предлагам да процедираме както процедирахме и на президентските 

избори – да се изпраща писмо до Външно, до представителите на 

българската държава, да се извършва спешно проверка на място и да 

се дават указания за преустановяване на тези нарушения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, аз знам, че е трудно, не е за пръв 

път.  Ситуацията  е  дежа вю в секциите в Република Турция.  Този 

проблем си съществува, откакто сме тук, въпросът е, че ние не сме 

осведомителен  бюлетин  и  е  редно  по  тези  сигнали,  след  като  са 

получени  навреме,  да  ни  информират  докладчиците  какво 

възнамеряват да направят. Аз считам, че тонът трябва да е спокоен. 

Аз  лично  съм се  обаждал  многократно,  в  много  от  случаите  съм 

говори е не толкова както ги пресилват в сигналите,  в тях има и 

субективни насложености. Като провериш на място, разбираш какво 

е.  Аз  съм  говорил  с  поне  петима  председатели  на  секции  в 

Република Турция, те казват, има възрастни хора, на какъв език да 

им говоря. Съвсем човешки ми обясняват ситуацията. Но ние така 

или  иначе,  трябва  просто  да  им  обясняваме,  да  им  указваме, 
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непрекъснато да говорим по телефона, че това е недопустимо, че в 

секциите се  говори само на  български  език и че  декларациите се 

попълват вече съгласно взетото решение навън. 

Така че аз мисля, че не трябва просто да ги докладваме тези 

сигнали – говоря за сигналите на госпожа Мусорлиева и на госпожа 

Иванова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  С  оглед  на  изразеното,  че  са  се 

обаждали и обяснението на председателя на комисията на какъв език 

да говорят, възрастни били хората, ами тези хора, след като не могат 

да говорят на български,  предполагам,  че те не могат и да четат, 

много ми е интересно как ще гласуват и как ще прочетат за кого да 

гласуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожо Иванова, вие предложихте писмо до Външно, но не разбрах 

за кои секции и с какво съдържание.

Уважаеми  колеги,  в  оперативен  порядък  се  обменя 

информация за телефони, по които да се осъществи контакт.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Искам да докладвам сигнала, който 

получих по телефона и ми е разпределен след това да го докладвам. 

Сигналът е от секция № 60, район „Оборище”, в който е УМБАЛ 

ИСУЛ  „Царица  Йоана”.  Обадиха  се  член  на  комисията  и 

председателят,  че  от  Районната  избирателна  комисия  господин 

Бързанов и госпожа Андонова са им разпоредили да не допускат в 

секцията да гласуват лекари и медицински сестри, персоналът, който 

е в момента дежурен в болницата. По телефона съм казала да спазват 

решението, което е за гласуване в секциите, и че хора, които са на 

12-часов  работен  ден,  могат  да  гласуват.  За  да  са  абсолютно 

сигурни, да изискат да им бъде представен днес в рамките на деня 

списъкът на лицата, които са на 12-часов работен ден.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, други доклади? Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-262 от 

25 март 2017 г., въпреки че е пристигнал в  12,38 ч., по електронната 

поща е постъпил сигнал от Цветанка Петрова за секция в Гърция, 

посолство Атина. „Лицето, назначено Катерина Добрева, от момента 

на назначаването й в комисията досега, разбирай деня за размисъл, 

провежда агитация за определена партия, на която е симпатизант. 

Това може да видите в профила й във фейсбук.”

Докладвам го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, имаме ли други доклади?

Мога  да  обобщя,  колеги,  че  изборният  ден  е  започнал 

спокойно навсякъде. Надяваме се, въпреки докладваните проблеми, 

той да продължи като цяло спокойно.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви.  Колеги,  вчера изтече 

35-дневният  срок  преди  обявените  частични  избори  на  30  април 

2017 г., така че оттук нататък се знае, че само в тези пет населени 

места, в които сега бяха обявени, ще има частични избори.

В  тази  връзка  в  папка  с  моите  инициали  във  вътрешната 

мрежа  съм  подготвил  проекторешение  за  определяне  на 

възнаграждението  аз  извършената  компютърна  обработка  за  тези 

общински избирателни комисии. Тъй като то е стандартно, само ще 

кажа, че в петте населени места, където ще има избори, това са гара 

Орешец,  община  Димово,  област  Видин;  кметство  Люляково, 

община  Кърджали;  кметство  Гецово,  община  Разград;  кметство 

Лозенец,  община  Царево,  област  Бургас;  и  кметство  Козаревец, 

община Лясковец, област Велико Търново. На първи тур се определя 

за съответните общински избирателни комисии сумата от 864 лв. с 

ДДС съгласно Приложение № 1 към Договор № 2 от 23 февруари 

2016 г., а при евентуален втори тур, тъй като за втория тур има 30-

процентно  намаление,  при  втори  тур  за  същите   преброители  се 
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определя възнаграждение в тези общински избирателни комисии от 

294  лв.  с  ДДС.  И тъй  като  са  частични  избори,  упоменаваме,  че 

възнаграждението за произвеждане на частични избори е за сметка 

на общинския бюджет.

Предлагам да гласуваме това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги,  ще ви помоля да  гласуваме с  вдигане  на ръка. 

Който  е  съгласен  с  този  проект  на  решение,  моля  да  гласува  да 

гласува.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева,   Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева). 

Колеги, това е Решение № 4642-МИ.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ: Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, от вчера ви докладвам получени два сигнала…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  господин  Баханов  не  може  да  докладва,  защото  сме 

единадесет в зала. Колеги, може би това ще бъде доклад във втората 

част на заседанието или някой колега ще влезе.

Колеги,  закривам  тази  част  от  заседанието.  Съжалявам, 

господин Баханов, следващата част е в 11 ч.

ВТОРА ЧАСТ

14,10 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  тази  част  от 

днешното заседание.
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Давам думата  на господин Христов.  Заповядайте,  господин 

Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Благодаря ви,  госпожо председател. 

Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  ще  видите  един  файл  брой 

избиратели в 10 ч. Съжалявам, виждам, че не е качен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, до момента, в който се качи справката от господин Христов, 

госпожо Солакова, заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  нашия 

оперативен  план  изрично  сме  посочили  телефон,  на  който  да  се 

подава информация, за да може да се изготви график от районните 

избирателни комисии за приемането на документите. Спомняме си, 

че  на  президентските  избори,  макар  и  с  малки  изключения,  се 

наложи няколко комисии допълнително да ги търсим, тъй като бяха 

решили в сряда да представят документите. Може ли да изпратим 

едно  писмо,  с  което  да  напомним,  че  на  телефон,  подаден  от 

Централната  избирателна  комисия,  трябва  да  се  предостави 

информация за тръгването като дата и час и да се обърнем с молба 

предаването на документите в ЦИК да се извърши не по-късно от 13 

ч. на 28 март.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля 

вижте писмото.

Уважаеми  колеги,  имате  ли  коментари?  Подлагам  на 

гласуване това писмо.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов). 

Продължете, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, справката вече е качена във 

вътрешната  мрежа.  Виждате  една  цветна  таблица,  съгласно  която 
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към 10 ч.  в страната са гласували общо 574659 избиратели, което 

съставлява 8,44% от всички избиратели. Това е средната активност в 

момента. Бих могъл да кажа, че най-високата активност е в Смолян, 

която съставлява в процент 11,37%, а най-ниската е в Пловдив-град 

– 4,79%. Има получени резултати за гласуването в чужбина, госпожа 

Ганчева ще ги докладва, тъй като дойдоха в последния момент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  пристигна  от 

Министерството на външните работи активност зад граница към 10 

ч.  българско  време.  Разпределено  е  по  държави.  Възложих  на 

администрацията  да  го  качи  във  вътрешната  мрежа,  за  да  може 

всички  да  се  запознаете  с  активността,  както  и  възложих  да  се 

предостави информацията веднага на говорителите. Мисля, че няма 

нужда да докладвам поотделно за 70 държави.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. Заповядайте за предложението, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, след като сте се запознали, 

предлагам, ако няма проблеми, Централната избирателна комисия да 

вземе решение да обяви официално на страницата  тази активност 

към 10 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  обявяването  на  нашата 

интернет страница на активността.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Росица Матева, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова). 

Има  ли  доклади  относно  гласуването  извън  страната? 

Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

уважаеми колеги! Беше получено както на телефона в нашата стая от 

сътрудник,  така  е  дошло  и  официално  по  имейл,  че  адресът  на 

избирателна секция в Сърбитън – Лондон, е грешен на страницата на 

българското посолство в Лондон. Веднага още при получаването на 

сигнала по телефона се  свързах  с  ръководителя на Работна група 

избори в Министерството на външните работи, за да се предприемат 

необходимите действия по отстраняване, в случай че действително е 

налице грешка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги,  с  вх.  № НС-04-01-

37/41 от 26 март 2017 г. по електронната поща е пристигнало писмо 

от  Министерството  на  външните  работи  с  обобщени  замени  на 

всички имейли (не всички са включени, защото те продължават да 

пристигат). В момента се подготвя решение и ще ви го докладвам. 

Междувременно ще бъдат обобщени и всички новопристигнали и 

оформени в следващо решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря, госпожо Грозева. 

Колеги,  доклади  относно  жалби  и  сигнали.  Първи  беше 

господин Баханов.

 ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  НС-22-269  от  25  март  2017  г.  в 

Централната избирателна комисия е получен сигнал за реклама на 

коалиция  „Реформаторски  блок  –  Глас  народен”  във  фейсбук  за 

лицето  Владимир  Каролев.  Не  е  спрял  рекламирането  на 

агитационен пост в полза на коалиция „Реформаторски блок – Глас 

народен” в деня за размисъл (казах,  че тези сигнали са от вчера). 

Искането  е  да  вземем  необходимите  мерки  и  санкциониране  на 

гражданина Владимир Каролев за незаконна политическа агитация в 

деня за размисъл. 
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Уважаеми колеги, както е записано, това е във фейсбук. След 

като е във фейсбук, предлагам да остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-267 от 

25  март  2017  г.:  „Здравейте!  Пише  ви  изключително  афектиран 

гражданин, а също и член на секция. Искам да ви информирам, че 

днес, 25-ти, в 17,25 ч. бях агитиран онлайн чрез платен пост от Таня 

Иванова от коалиция „АБВ – Движение 21”. Прилагам страницата, 

от  която  бях  агитиран  чрез  платен  пост.  Надявам  се,  че  няма  да 

подминете този пост и ще следя много внимателно за развитието. 

Смятам,  че  правилата  са  да  се  спазват,  а  не  всеки  да  си  прави 

своеволия. Омръзна ми наистина! С уважение, Християн Стойнев.”

Към  сигнала  са  прикачени  няколко  снимки.  Посочил  е  и 

платен пост с  някакъв много дълъг  адрес.  И има три лица,  две  с 

еднакви фланелки на фона на снимка на плакат на листата на „АБВ – 

Движение 21”. Предполагам, че лицето Таня Иванова е едно от трите 

лица, които са на снимката. Да, тук е написано „Гласувайте с № 8 в 

бюлетината за коалиция „АБВ – Движение 21” и преференция 8 за 

мен, Таня Иванова”. 

Предполагам, че става въпрос за фейсбук. Ако не съм прав, 

колегите, които са повече запознати, може да изразят друго мнение. 

Ако  счетем,  че  става  въпрос  за  агитация  във  фейсбук,  отново 

предлагам да остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги?  Не  виждам  други  коментари.  Остава  за  сведение. 

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Днес в 9,15 ч. е получен сигнал от Мая 

Димчева,  медицинска  сестра,  която  работи  в  болница  „Света 

Марина”  във  Варна.  Посочила  си  е  и  телефона.  Записано  е  от 

сътрудника:  „Недопускане  за  гласуване  на  медицинско  лице  в 

разкритата  на  място  секция  в  болница  „Св.  Марина”,  Варна, 

медицинска сестра е в 12-часово дежурство. Разпределено е на мен. 
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С  колегата  Ганчева  се  свързахме  с  председателя  на  Районната 

избирателна  комисия  –  Варна,  като  му  се  дадоха  указания  да  се 

извърши проверка и с оглед на резултатите от тази проверка да се 

предприемат  необходимите  действия.  Евентуално  да  се  укаже  на 

секционната  избирателна  комисия  как  да  действа,  след  като  се 

установи  фактическата  обстановка  -  дали  лицето  има  право  да 

гласува, дали е наистина на 12-часово дежурство и т.н.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Свързан доклад с този на колегата 

Баханов. Преди заседанието броени минути въпросната госпожа се 

обади на телефона в стаята, като обясни ситуацията, че всъщност тя 

не  е  подадена  от  ръководителя  на  съответното  заведение  и  не  е 

включена  в  графика  за  дежурствата.  Предприети  са  действия, 

уведомена е Районната избирателна комисия за това, която да укаже 

как да се процедира на място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ заявил се за доклад е господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Получен е сигнал с вх. № С-9-9 от 26 март 

2017 г. от Маруся Илиева, че между 9,10 ч. и 9,30 ч. Нова телевизия 

е излъчила репортаж, в рамките на който актьорът Иван Ласкин си е 

позволил,  според  нейните  думи,  да  агитира  в  полза  на  Стефан 

Данаилов. „Мисля, че това е грубо нарушение” – казва тя.

Както всички знаем, наистина е забранена съгласно Изборния 

кодекс  агитацията  в  изборния  ден,  но  аз  изчетох  всичко  за 

въпросното интервю, което още не е качено,  но това е интервю с 

един актьор в едно предаване на Мон Дьо, в което той говори за 

ракията, за казаните, за сланината, как Бойко Борисов е ял цял живот 

кордон  бльо,  пък  Фандъкова  за  него  е  единственият  политик,  по 

очите  й  виждал,  всички  други  са  маскари  или  нещо  подобно. 

Изобщо прави пълен дисекс на обществото и отношенията. Не видях 

нищо за Стефан Данаилов. 
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Аз мисля,  че  трябва  да  оставим за  сведение  този сигнал в 

момента,  защото  от  репортажите  поне  до  момента  това,  което  е 

изписано,  погледнах  и  коментарите  на  хората,  никъде  не  се 

споменава  името  на  Стефан  Данаилов.  Това  са  акцентите  на 

препечатаното интервю, но не съм го видял, защото няма начин да 

го  видя  в  момента,  още  не  са  го  качили  цялото.  Но  при  всички 

положения дори да е казал нещо за колегата Стефан Данаилов, аз 

мисля, че освен проява на лош вкус да се кани и да се прави анализ 

на  политици  в  изборния  ден,  не  би  следвало  да  установяваме 

нарушение в случая и трябва да го оставим за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, други становище? Не виждам. Други доклади? Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  току-що  на  служебния 

телефон  получих  съобщение  от  господин  Миланов  от 

Министерството  на  външните  работи,  очевидно  госпожа 

Шекерлетова е разпоредила, и ме уведомиха, че ще бъде извършена 

корекцията  в  адреса  на  секцията  Сърбитън  в  Лондон.  Върнах 

обратно, за да може да ни изпратят официално информация, ако се 

налага и ние да коригираме на нашата страница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следваща беше госпожа Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Една госпожа Регина Каварджиева, 

дала  си  е  всички  координати,  е  подала  сигнал,  че  си  е  сменила 

адресната регистрация,   има наличие на удостоверение за настоящ 

адрес, обаче не е била допусната в секцията.

С оглед  на  докладваното  в  предното заседание  от  госпожа 

Катя Иванова моля още веднъж госпожа Ганчева, ако е възможно. 

Горе-долу се нормализираха по законния ред навсякъде в Република 

Турция нещата,  но единствено моля още веднъж да се помоли за 

Бурса и Дурум и Измир -  Борнова – това са  местата,  където има 

абсолютно неспазване на реда. Благодаря.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, госпожо Мусорлиева, не можах 

да  разбера  какво  ме  молите.  Защото  аз  възложих  и  всички  вие 

разполагате с контактите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  току-що  ми  звъннаха  от 

секционната избирателна комисия в Хамбург с молба за указания, 

тъй  като  при  тях  в  момента  има  избиратели,  които  не  могат  да 

попълнят декларацията си на български език,  тъй като не владеят 

езика и не могат да я напишат, с молба да дадем указание какво да 

предприемат секционните избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  моля  за  вашите  предложения.  Заповядайте, 

господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Считам,  че  след  като  едно  лице  не 

владее български език и не може да си попълни декларацията, а е 

задължително попълването на такава декларация, също не следва да 

бъде  допуснато  до  гласуване.  Той  като  не  може  да  попълни 

декларацията, как ще прочете какво пише в бюлетината и ми е много 

интересно за кого ще гласува.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  В  добавка  към  това,  което  каза 

колегата Баханов, искам да кажа, че лицето трябва да съзнава какво 

пише в декларацията, да го разбира, защото се подписва отдолу. И 

ако не може да я прочете, значи няма да гласува.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз считам, че ако в секционната комисия 

има  човек,  който  говори  езика  на  лицето  и  му  пресъздаде 

съдържанието  и  то  потвърди  на  съответния  език,  няма  проблем. 
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Защото всеки български гражданин има право да гласува, а има и 

такива, които не знаят езика, тъй като са родени в други страни и са 

граждани по силата на кръвта, на принципа на кръвта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: По тази логика, след като дадено лице 

му преведе или му прочете, трябва да влезе тъмната стаичка, за да 

му  прочете  и  бюлетината.  Иначе  това  лице  пак  няма  как  да  се 

ориентира и да прочете за кого да гласува.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Нали  даваме  указания  в  секционната 

избирателна  комисия да  се  говори само на  български език.  Тоест 

няма  как  да  се  превежда  на  чужд  език  съдържанието  на 

декларацията.  Аз  предлагам  да  гласуваме  това,  което  предложи 

колегата Баханов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, чухте предложението за указание. Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Росица Матева,  Румяна  Сидерова,  Цветозар Томов);  против –  1 

(Севинч Солакова).

Благодаря. Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Гласувах  „против”,  защото  вчера 

беше  докладвано  становище,  изразено  от  ръководители  на 

дипломатическо  или  консулско  представителство,  че  такива 

указания не могат да бъдат изпълнени и ще затормозят – не цитирам 

дословно, цитирам по памет. Ние в крайна сметка не ги уведомихме, 

че  те  са  длъжни  да  изпълняват  указанията  на  Централната 

избирателна комисия. Останах с впечатление и днес се убеждавам, 

че Централната избирателна комисия по телефона се съгласява да 
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дава  указания  и  така  се  предполага,  че  те  ще  бъдат  различни  за 

различни  секционни  избирателни  комисии.  Затова  гласувах 

„против”.

А  сега  ще  помоля  спешно  да  докладвам,  ако  няма  други 

отрицателни вотове.

Уважаеми  колеги,  току-що  ми  се  обади  началника  на 

Икономическа полиция в Четвърто Районно полицейско управление, 

в 41-ва секция, това е в Двадесет и трети изборен район, в сградата 

на  Националната  математическа  гимназия.  Председател  на 

секционната избирателна комисия не е допуснал наблюдатели или 

може би ставаше дума за застъпници, защото говореше за коалиции 

и партии. Ставаше дума за БСП и за Реформаторски блок.

Районната  избирателна  комисия  го  е  отстранила,  но  той 

отказва да напусне секцията и в момента все още няма назначен – аз 

повтарям  само  думите  на  началника  на  полицията.  Самата 

секционна избирателна комисия търси съдействието на полицаите, 

които  осъществяват  охраната.  Освободен  е,  но  все  още  няма 

назначен. Това е информацията, която предавам. 

Молбата  е  да  се  свържем  с  Двадесет  и  трета  районна 

избирателна комисия за по-спешни действия, за да знае охраната как 

да действа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  първо,  не  знаем 

изцяло  фактическата  обстановка  защо  Районната  избирателна 

комисия  е  предприела  смяна  или  освобождаване  на  този 

председател. Ако спазваме практиката на Централната избирателна 

комисия, трябва да има заявление от това лице, за да бъде сменено. 

Освен ако смяната не е станала заради нарушение на служебните му 

задължения, свързани с качеството му на председател на секционна 

избирателна комисия. Затова направих предложение по най-бързия 

начин  да  се  изиска,  ако  има  решение  на  Районната  избирателна 
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комисия  за  освобождаването  му,  с  какви  мотиви  и  да  упражним 

нашата компетенция за законосъобразност на това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Няма  практика  на  Централната 

избирателна комисия в изборния ден да се иска заявление от лицето, 

че иска да бъде освободено. Нека това е ясно! И никога Централната 

избирателна  комисия  не  е  правила  такива  указания  нито  такива 

изисквания,  нито  има  такава  практика.  Така  че  комисията  ще  си 

действа  по  свое  усмотрение  при  спазването  на  разпоредбите  на 

закона, както е заменила десетки членове на секционни избирателни 

комисии или назначила нови в изборния ден поради неявяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, чухте предложението на господин Баханов да се 

изиска  решението  на  РИК.  Колеги,  подлагам  на  гласуване  това 

предложение.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка 

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  

Цветозар  Томов);  против  –  7 (Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Росица  

Матева, Румяна Сидерова).

Благодаря.  За  отрицателен  вот  –  заповядайте,  господин 

Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз по принцип съм съгласен с логиката на 

колегата Баханов, обаче не го подкрепих, защото в изборния ден ние 

не разполагаме с времето да изследваме точно тези неща. Считам, че 

е важен и е приоритет редът в секцията и спокойното протичане на 

изборния процес.  Дори с риска да сгрешим в бързината понякога, 

мисля,  че  по-оперативно.  Само  заради  това  не  подкрепих 

предложението, иначе в него имаше резон.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, други доклади? Госпожа Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви сигнал с вх. № 

С-12-1  от  Асоциация  „Прозрачност  без  граници”.  Сигналът  е  до 

председателя на Районната избирателна комисия – Плевен, с копие 

до нас и е за нарушение за това, че представители на политическа 

партия придружават избиратели и влизат с тях в стаята за гласуване. 

Секцията е в с. Буковлък, на територията на Районната избирателна 

комисия  –  гр.  Плевен.  Регистрираните  представители  на  една 

политическа  партия,  но  не  казват  коя,  придружава  избиратели  и 

влиза  заедно  с  тях  в  тъмната  стаичка  за  гласуване.  Въпреки  че 

сигналът е с копие до нас, аз съм го препратила по компетентност на 

Районната избирателна комисия – Плевен, с молба след извършената 

проверка  да  ни  дадат  отговор  относно  проверката,  която  са 

извършили и да дадат указания. Да ни докладват какво се е случило, 

дали  има  нарушение  и  съответно  да  го  преустановят,  ако  е  така. 

Тоест да извършат проверка.

Колеги, докладвам ви жалби от Десислава Иванова Николова, 

Елка  Христова  Оливерова,  Свилен  Миладинов  Колев,  Иваничка 

Стефанова  Колева.  Проектът  за  решение  е  в  моята  папка  във 

вътрешната  мрежа.  В  момента  дойде  още  една  жалба  от  Стела 

Николова Бонева.  Всички тези жалбоподатели са срещу Режим на 

гласуване. № 211-НС на Районната избирателна комисия – Велико 

Търново. Както разбрахте от вчерашния ми доклад с това решение 

№ 211 на 23 март 2017 г. Районната избирателна комисия – Велико 

Търново, е освободила 27 члена на секционни избирателни комисии 

и  на  тяхно  място  е  назначила  други  по  предложение  на 

упълномощен  представител  на  коалиция  „България  без  цензура”. 

Вчера  се  произнесохме  по  шест  жалби,  днес,  в  изборния  ден  са 

пристигнали  още  пет.  Само  че  този  път  за  разлика  от  вчера  ви 

предлагам  да  оставим  без  уважение  жалбите  по  следните 

съображения.

Да, по преписките липсват молба, декларация или заявление, 

че  членовете  на  СИК са  си подали молба за  освобождаване  и  не 

желаят  да  бъдат  членове  на  секционни  избирателни  комисии,  но 
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мотивите  да  оставя  без  уважение,  са,  че  изборният  ден  вече  е 

започнал,  новоназначените  членове  на  секционните  избирателни 

комисии са започнали работа, минала е почти една трета от изборния 

ден и считам, че ако ние в момента постановим решение и отменим 

решението, то може да се обжалва от другите членове, които пък са 

работили  половин  ден  и  считам,  че  това  ще  наруши  изборния 

процес.

Предлагам ви да оставим жалбите без уважение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Не 

виждам друго предложение по този повод.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя 

Иванова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 1 (Росица Матева).

Колеги, това е Решение № 4643-НС.

Господин Пенев е следващ докладчик.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия  е  постъпил  сигнал  с  вх.  №  С-18-3  от  26  март  2017  г. 

Сигналът  е  постъпил по електронната  поща и е  за  нарушение на 

разпоредбата на чл. 205 от в. „24 часа”. Към сигнала са приложени 

разпечатки от интернет страницата на в. „24 часа”. Междувременно 

за  евентуално нарушение по чл.  205 беше извършена  и служебна 

проверка  от  колеги  в  Централната  избирателна  комисия.  Бе 

установено по несъмнен начин, че се огласяват прогнозни резултати 

от гласуването. Затова аз, макар да не съм изготвил проект, който да 

е  публикуван  във  вътрешната  мрежа,  ви  предлагам  да  вземем 

решение, с което да установим нарушение на в. „24 часа”. Тези наши 

решения са стандартни, тоест няма какво толкова да се обсъжда в 

тях.
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Искам  да  поставя  на  вашето  внимание  публикувана  на 

страницата на „24 часа” статия, в която се казва, че „24 часа онлайн” 

ще съобщава незабавно междинни резултати от изборите. Сайтът ще 

съобщава  такива  резултати  през  целия  ден,  защото  общественият 

интерес  към  изборите  е  огромен,  а  законът  налага  абсурдни 

архаични ограничения. Вероятно ЦИК ще ни наложи глоба между 

три хиляди и  десет  хиляди лева.  Абсурдно е  да  няма санкции за 

междинни резултати, публикувани във фейсбук, а на сайтовете да се 

налагат  такива  санкции.  Лицемерно  и  нечестно  било  да  се 

пренасочват  тези  данни  към  фейсбук  страниците  и  считат,  че 

законът бил архаичен и няма да се съобразяват с него.

В тази връзка ви предлагам да сезираме Съвета за електронни 

медии… Съжалявам, това не е печатна медия. Исках евентуално да 

осъществят контрол съобразно правомощията си, но оттеглям това 

предложение, тъй като не се касае за телевизия.

Поддържам  само  предложението  с  решение  да  установим 

нарушение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  В  продължение  на  мисълта  на 

докладчика,  тъй като не можем да сезираме Съвета за електронни 

медии,  тъй  като  в.  „24  часа”  е  печатна  медия,  аз  си  мисля  и  ви 

предлагам директно да сезираме началника на Столична дирекция на 

вътрешните  работи,  който  да  предприеме  необходимите  мерки, 

включително  да  състави  предупредителен  протокол  на  главния 

редактор  на  съответната  медия  с  оглед  превенция,  за  да  се 

преустанови  нарушението  на  Изборния  кодекс  в  изборния  ден. 

Налице е пълна демонстрация на незачитане на закона от една от 

основните печатни медии в Република България и аз считам, че ние 

можем  да  сезираме  органите  на  полицията  превантивно  да 

предприемат мерки, с които да преустановят нарушението, което се 

демонстрира и което се твърди че ще се извършва през целия ден.
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Предлагам  на  докладчика  едно  писмо  до  СДВР  вместо  до 

СЕМ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз приемам това предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, други изказвания по този повод? Господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колеги,  това  не  е  единственото 

издание, което го прави. Добре би било, ако изпратим такова писмо, 

да  цитираме  всички  влиятелни  медии,  които  в  момента  вършат 

абсолютно същото.  Според мен не е  достатъчно да посочим само 

това, за което сме сезирани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Томов, мога ли да ви попитам: тъй като вие казахте, че са 

повече,  това  означава,  че  вие  сте  извършил служебна  проверка  и 

може да посочите и други издания?

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мога и в момента да посоча, но още не 

съм  проверил  всички.  Нека  ги  проверя  всички.  Аз  възприемам 

предложението  на  колегата  Ивков  след  половин час  примерно да 

оформим такъв списък и тогава да изпратим писмо. Защото трябва 

време, за да ги проверя. В момента ги проверявам, в ПИК излизат 

такива данни. Много са.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Аз  под  формата  на  реплика  към 

колегата Томов искам само да кажа, че на нашата страница от вчера 

има  съобщение,  което  накрая  гласи:  „Централната  избирателна 

комисия  напомня  на  печатните  и  електронни  медии,  че  при 

осъществяване на дейността си следва да спазват разпоредбата  на 

чл. 205 от Изборния кодекс.” Така че може да се приеме, че те са 

запознати  с  това  ограничение,  което  трябва  да  спазват 

задължително.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  В  тази  връзка  искам  да  допълня 

колегата  Арнаудов  и  да  кажа,  че  в  рамките  на  тази  кампания  за 

парламентарни  избори  поне  два  пъти  сме  публикували  такива 

съобщения и тези съобщения освен че са публикувани, са сведени до 

знанието  на  съответните  медии  по  имейл  най-малкото.  Така  че 

всички медии са персонално уведомени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги? Няма повече желаещи за изказване.

На  първо  място  подлагам  на  гласуване  направеното 

предложение за установяване на нарушение от в. „24 часа”. Режим 

на гласуване.

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

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов). 

Уважаеми колеги, това е Решение № 4644-НС.

Колеги,  имаше  две  предложения.  Първото  предложение, 

което постъпи, беше да се изпрати писмо на началника на СДВР, 

второто  предложение  е  към  него  да  се  присъединят  и  другите 

известни ни нарушения от същия характер, за които господин Томов 

пое ангажимент да извърши служебна проверка.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Благодаря  ви.  Може  би  на  следващото 

заседание  колегата  Пенев  ще  представи  решение.  Аз  също  съм 

склонен на му помогна, ако се налага, и да го обмислим. Но може би 

в  самото  решение  ние  ще  укажем  да  преустановят  тази  дейност, 

освен че ще установим нарушение и в изпълнение на това решение 

да поискаме съдействие може би с последващо писмо. Така че не 

държа сега да го гласуваме. Ще обсъдим с колегата Пенев, да видим 
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как ще състави проекта на решение и тогава ще ви докладваме. Така 

и колегата Томов ще има време да ни даде информацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик е господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпил  до  нас 

сигнал, докато течеше това заседание, защото за съжаление нямам 

какво друго да направя, освен да го предложа за сведение, но трябва 

да е на вашето внимание. Сигналът е вх. № с-19-1 от 26 март 2017 г. 

от  Фахри  Ватансевер,  застъпник  в  избирателните  секции  извън 

страната,  регистриран  с  наше  Решение  №  4522.  Застъпник  е  на 

Движение  за  права  и  свободи.  Прилага  снимков  материал,  който 

наистина буди безпокойство у мен, но оплакването е, че в секциите в 

Истанбул  в  Турция,  които  е  посетил,  с  тревога  е  установил,  че 

гласуването протича изключително бавно и мудно. Това се дължи 

както  на  малкия  брой  разкрити  секции,  така  и  на  допълнително 

усложнения  ред  за  гласуване,  а  именно  чрез  спорното  решение 

декларацията  за  гласуване  извън  страната  да  се  попълва 

задължително  пред  членовете  на  СИК.  Това  спорно  решение 

ощетява  само  и  единствено  гласоподавателите.  Моли  ни  да 

предприемем  необходимите  мерки  и  да  отправим  съответните 

указания  към  дипломатическите  представителства  и  секционните 

избирателни комисии на територията  на Турция за премахване на 

това спорно решение – декларацията да се попълва пред членовете 

на СИК.

Снимките  наистина  будят  тревога  у  мен,  защото  това  са 

наистина  нечовешки  условия,  при  които  трябва  да  се  попълват 

декларации.  Аз си представям какво е от този снимков материал, ще 

ги кача. Но към момента едва ли можем нещо друго да направим, 

след като толкова дълго обсъждахме и в изборния ден да си сменяме 

указанията. Не можем да го направим само за Турция. За сведение 

ви го давам към момента, но и за размисъл до следващо заседание, 

ако видим наистина, че много малка част хора могат да упражнят 

правото си на глас, пък да дадем някакви други указания до края на 
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изборния ден. Към момента го докладвам за сведение, но при още 

такива  сигнали  и  снимков  материал,  който  аз  моля  да  кача  във 

вътрешната мрежа, макар че не е резолирано. Мисля, че ние трябва 

да следим това нещо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпил 

сигнал с вх. № С-22-3 от 26 март 2017 г. от Богдан Томов Карчев, 

който си е посочил и единния граждански номер. Той ни уведомява, 

че в някои от секциите многократно се говори на чужд език, турски, 

от председателя. Не е посочена конкретна секция, поради което ви 

го предлагам за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал с вх. № С-

17-2 от 25 март 2017 г. от господин Цветан Кирилов Лозанов от гр. 

Видин, посочил си е единния граждански номер и телефона. Твърди, 

че  днес  като  е  отишъл в  43-та  секция  във  Види да  гласува,  се  е 

оказало, че е заличен от списъка по постоянен адрес и на основание 

чл. 28 (това е основанието за заличаването), тъй като е подаден, че е 

включен  в  списъка  на  болнично  заведение.  Аз  му  се  обадих  по 

телефона и той твърди, че преди това, към дата 23 март, когато се 

изготвят  списъците  в  болничните  заведения,  не  е  бил  в  такова. 

Предприел е необходимите действия и всъщност вече е гласувал, но 

тъй като той каза, че и други лица в тази секция са били заличени на 

това  основание,  ви  предлагам  сигналът  да  се  препрати  по 

компетентност  на  Районната  избирателна  комисия  –  Видин,  с 

изричното указание да бъде извършена проверка дали са подадени 

такива лица от списъци на болнични заведения, без те да са били 

лежащо болни, и да ни уведомят за резултата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Благодаря.  Колеги,  други  доклади  по  жалби  и  сигнали? 

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  току-що  ми  беше 

разпределена  жалба  от  Георги  Ивов  Кирилов,  упълномощен 

представител на коалиция от партии „БСП за България”. Господинът 

се  оплаква  от  поведението  на  председателката  на  20.Районна 

избирателна  комисия  –  Силистра,  госпожа  Тодорова.  Сигналът  е 

много общ. Предлагам да го качим да се запознаете с него. Не се 

сочат конкретни нарушения и след като се запознаете, да решим как 

и по какъв начин да се произнесем по него.

Пише:  „Ние  от  коалицията  смятаме,  че  провеждането  на 

двоен стандарт  по време на предизборната  агитация  от страна на 

орган, натоварен по закона да следи за правилното приложение на 

изборното законодателство, поставя под съмнение способностите на 

нейния ръководен орган. Липсата на обективност и безпристрастие, 

качества, изискуеми за заемане на длъжността председател, ни водят 

до  единствено  възможния  извод  за  нейната  непригодност.  Не  на 

последно място от значение е обстоятелството, че госпожа Тодорова 

си позволява да дава обидни квалификации по адрес на членовете на 

комисията.“

Този човек не е член на комисията, няма никакво конкретно 

оплакване. Така че, ако прецените, да остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Със същия мейл има и втора жалба, 

обаче  с  втората  жалба  се  обжалва  решение  на  Централната 

избирателна  комисия,  така  че  тя  ще  бъде  администрирана  и 

изпратена до Върховния административен съд.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Сидерова има думата.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Единият сигнал е от 9 ч. за това, че в 

определен  номер  секция  на  територията  на  София,  23.РИК,  не  е 

работила  в  7,20  ч.,  но  от  доклада  на  госпожа  Солакова  ние 

разбрахме,  че  са  отворени  всички  секции.  Докладвам  го  само  за 

сведения.

Другият сигнал, който получихме от Враца, е,  че в една от 

секциите  след  предаване  снощи  на  избирателните  списъци  е 

пристигнало  писмо  от  Териториалното  звено  на  „ГРАО“  за 

заличаване на едно лице от избирателния списък, тъй като е в списък 

на болнично заведение, а в приемно-предавателния протокол вече са 

нанесени други данни. Поради което съм дала по телефона съвет да 

се даде това писмо на секционната комисия, тя да заличи лицето със 

зачертаване  и  заедно  с  копие  от  писмото  на  „ГРАО“  в  графа 

„Забележки“  секционната  избирателна  комисия  да  напише,  че  е 

получила  това  писмо  на  „ГРАО“  към  днешна  дата.  Това  има 

значение  при  приемане  на  изборните  резултати,  затова  ви  го 

докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо,  което  е  пристигнало  от  306-та  секционна  избирателна 

комисия  чрез  Временния  комуникационен  пункт,  донесоха  ми  го 

сътрудници  преди  малко.  Горе  няма  записани  дежурни  колеги. 

Както  знаете,  практиката  обикновено  при  работа  във  Временния 

комуникационен  пункт  е  да  се  дават  указания  на  момента  на 

секционните  избирателни  комисии  с  оглед  съдействия  в  тяхната 

работа. Бяхте уведомени с мейл, че вчера за графика възложих на 

администрацията,  а  горе  няма  обслужващи  дежурни  колеги  по 

графика,  който  беше  пуснат  от  преди  три  дни.  Така  че  ви  го 

докладвам:
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„Уважаема  Комисия,  моля  да  ни  уведомите  колко  човека 

имаме  право  да  допускаме  в  изборното  помещение  да  попълват 

декларации.”

Колеги,  аз  считам,  че  това  е  преценка  на  секционната 

избирателна комисия с оглед улеснение на процеса, но не знам кой 

да даде указанията на секционната избирателна комисия, като няма 

колеги за работа във Временния комуникационен пункт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  нека  подложим  на  гласуване  съдържанието  на  отговора. 

Режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова). 

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпили  в  Централната  избирателна  комисия  сигнали  за 

предизборна агитация в деня за размисъл на електронната страница 

на Агенция ПИК. Входящите номера на тези сигнали са НС-22-258 и 

22-260 от 25 март 2017 г. Сигналите са съответно от Наум Балючев и 

Васил Стоянов. Към сигналите е приложена публикуваната в деня за 

размисъл статия и е посочен линк, на който същата може да бъде 

открита. 

Във  вчерашния  ден  направих  съответната  проверка  на 

електронната  страница  на  медията  и  установих,  че  същата  е 

публикувана  на  25  март  в  10,43  ч.  с  наименование  „Дилемата  в 

неделя  –  Корнелия  Нинова,  Георги  Гергов,  Крум  Зарков  или 

демокрация. Местим часовника с един час напред, не с 30 години 

назад”.

В същата статия се посочва: в неделя за всеки друг, не и за 

БСП. Поставен е въпросът защо и в осем отговора се посочва, защо 

не трябва да се гласува за коалиция от партии „БСП за България”. 
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Този  материал  безспорно  съдържа  предизборна  агитация, 

която  се  изразява  в  неподкрепа  на  коалиция  „БСП  за  България”, 

поради  което  публикуването  му  в  деня  за  размисъл  нарушава 

разпоредбата на чл. 182, ал. 4 във връзка с § 1, т. 17 от Изборния 

кодекс. Това нарушение е извършено тенденциозно в предизборния 

ден и е във вреда на коалиция „БСП за България” и кандидатите за 

народни  представители  Корнелия  Нинова,  Георги  Гергов  и  Крум 

Зарков,  с  оглед  на  което  предлагам  да  установим  нарушение  на 

забраната на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс, извършена от „ПИК 

Нюз” ЕООД. Да постановим премахване на агитационния материал 

от  интернет  страницата  на  агенцията,  както  и  да  упълномощим 

председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за 

установено нарушение на „ПИК Нюз”. След съставянето на акта и 

връчването  му  на  нарушителя,  ако  евентуално  има  възражения, 

същият  да  се  изпрати  на  областния  управител  за  издаване  на 

наказателно постановление. Решението подлежи на обжалване. 

Това е моят проект на решение във вчерашна папка.

Единият  сигнал  беше  разпределен  на  колегата  Пенев, 

обединени са и двата в този проект на решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

имате ли допълнения към толкова подробно  изложения доклад и 

предложение за решение?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? Не виждам. Подлагам на гласуване

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова); против – 2 (Йорданка Ганчева, Георги Баханов).

Благодаря. Това е Решение № 4645-НС.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  не  знам дали ви 

информирах,  бяхме  уведомени  по  телефона,  тогава  моето 
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предложение  беше  да  получим  по  електронната  поща  писмено 

уведомление, за да сме запознати, че има случаи, в които студентите 

с  намерение  да  заминат  на  бригада  в  Щатите,  са  предоставили 

студентските си книжки в американското посолство. Преди половин 

час ми се обади дежурен от Техническия университет във Варна. В 

секция № 135 в Техническия университет са отказали на студентите 

да  гласуват,  а  студентите  се  позовават  на  отговора  в  рубриката 

„Въпроси и отговори при нас” (колегата Пенев беше така добър да 

ме  упъти  много  бързо  да  намеря  становището  на  Централната 

избирателна  комисия).  Ние  сме  написали,  дословно  цитирам: 

„Студентите  редовна  форма  на  обучение  във  висше  учебно 

заведение,  които  не  разполагат  с  надлежно  заверено  от  учебното 

заведение за съответния семестър студентска книжка, включително 

дипломанти,  курсанти,  докторанти  и  др.,  могат  да  гласуват  в 

изборите на 26 март 2017 г. по реда на чл. 241, след като се явят в 

изборна секция по избор в населеното място,  където се обучават, 

когато то е различно от населеното място по постоянния адрес, след 

представяне на документ за самоличност, удостоверителен документ 

(уверение, служебна бележка и др.), издаден от учебното заведение.”

Аз предлагам този отговор и това становище на Централната 

избирателна  комисия  да  публикуваме  и  като  съобщение  на 

заглавната страница на Централната избирателна комисия, както и 

друг път сме действали. А междувременно те вече бяха ангажирали 

вниманието и на председателя на Районната избирателна комисия – 

Варна. Аз обещах на господин Жеков, че ще го уведомя за нашето 

протоколно решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  все  пак  не  разбрах  от  доклада  на 

колегата  Солакова дали те  са  се  легитимирали с  удостоверение  и 

уверение, че са студенти и им е отказано да гласуват.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, да.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам  на  гласуване  публикуването  на  този  отговор  и  като 

съобщение на нашата страница сега.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  от 

днешна дата ще намерите проект на решение относно назначаване и 

промени в секционните избирателни комисии извън страната. То е 

изготвено  въз  основа  на  писмо,  получено  от  Министерството  на 

външните работи с вх. № НС-04-01-37/41 от 26 март 2017 г., в което 

са  обобщени  получените  грами  и  имейли  в  Министерството  на 

външните работи за промени в секционните избирателни комисии. 

Моля ви да гласуваме това решение с цел бързото му оповестяване, 

тъй  като  някои  от  хората,  с  които  са  извършени  замените,  вече 

работят  в  съответните  секционни  избирателни  комисии  извън 

страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  по  този  проект  на  решение?  Няма  коментари. 

Колеги, подлагам го на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова). 

Това е Решение № 4646-НС.

Едно съобщение от госпожа Ганчева и след това – сигнал.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  току-що  получих 

информация, че от Нова Зеландия е пристигнал първият протокол.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Прекрасно! 

Благодаря.

Госпожо Грозева, заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  по-

бързото достигане предлагам това решение след подписването му, 

освен  на  хартиен  носител,  веднага  да  бъде  изпратено  по 

електронната поща на Министерството на външните работи с цел 

разпространяването  му  в  секционните  избирателни  комисии  по 

държави.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

гласуваме.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова). 

Благодаря. Господин Пенев сега е наред.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  буквално  преди  минути 

постъпи сигнал от Иво Драгомиров от гр. Перник за това, че в сайта 

„Блиц”  има  публикувани  междинни  резултати  от  гласуването  в 

секция  „Политика”.  Извърших  незабавно  проверка  на  сайта  на 

„Блиц”.  Действително  там  са  огласени  междинни  резултати  от 

гласуването.

Предлагам  ви  да  вземем  решение  за  установяване  на 

нарушение на чл. 205.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам. Подлагам на гласуване този проект 

на решение.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова); против – 1 (Йорданка Ганчева).
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Това е Решение № 4647-НС.

Колеги, други доклади по жалба и сигнали? Не виждам.

Колеги,  отиваме  на  точка  „Разни”.  Заповядайте,  госпожо 

Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  първо  в  точка  „Разни”  ви 

докладвам писмо с вх. № НС-10-107 от 26 март 2017 г. Това е писмо 

от политическа партия „Воля”, която във връзка с наше Решение № 

4641-НС от вчера и приетото указание към районните избирателни 

комисии,  моли  да  им  изпратим  копие  от  това  указание  по 

електронната поща, която е посочена в писмото. Това е във връзка с 

изключването на видеокамерите в помещенията, където се намират 

секционни избирателни комисии. Аз мисля, че няма проблем да се 

изпрати копие от това писмо, така че предлагам да вземем решение 

да го изпратим по електронната поща, която е посочена в писмото. 

Приложено е пълномощно на адвоката, който го е подал. Изписани 

са му имената.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

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

Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Сидерова,  Севинч Солакова);  против – 3 

(Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков).

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Другият ми доклад в „Разни”, госпожо 

председател  е  във  връзка  с  невъзможността  на  членове  на 

Централната  избирателна  комисия  да  ползват  паркинга,  който  е 

отреден  и  е  затворен  специално  за  времето  на  гласуване  и  на 

приемане на изборните резултати, където би трябвало да можем да 

паркираме  и  ние,  както  и  колите  на  медии,  на  районните 

избирателни  комисии и  на  полицейските  управления.  Това,  което 

мен  ме  възмути,  беше  изключително  арогантното  поведение  на 

полицаите,  които  охраняват  този  паркинг.  И  след  като  главният 
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секретар на МВР чрез моя телефон им каза, че следва да ни допуснат 

да паркираме, те отказаха, извикаха паяк и паякът беше буквално до 

колата ми и щеше да я вдигне, ако не я бях преместила. Смятам, че 

за днес това не е чак такъв проблем, тъй като е неделя, но в работен 

ден  ние  не  можем да  оставим колите си,  тъй  като е  синя  зона и 

повече  от  два  часа  не  могат  да  стоят  и  ние  няма  как  да 

осъществяваме  работата  си  тук  по  приемане  на  протоколите  от 

чужбина и от страната. 

Така че ще ви моля вие в качеството си на председател да 

вземете отношение по въпроса, тъй като се размахваше от полицаите 

някаква  заповед  на  кмета  на  Столична  община,  в  която  ние  не 

фигурираме,  фигурират  само  няколко  коли,  които  са  изписани  и 

които не е ясно на кого са. И доколкото знам има проблем по същия 

начин с такова поведение и към колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Аз също ще докладвам по този въпрос. 

Изключително арогантно отношение на представителите на КАТ на 

паркинга. Изрично помолих господин Стоян Русинов да слезе и да 

донесе списъка на колите на членовете на Централната избирателна 

комисия. Моят пропуск от ЦИК беше буквално хвърлен и казаха, 

това  не  ни касае.  И ми се  размаха изпратена по факс заповед на 

кмета на Столична община, в която наистина не фигурираха коли на 

членове на ЦИК, които да имат право да паркират на този паркинг. 

Уведомиха  ни  да  си  предприемем  необходимите  действия,  в 

противен  случай  ще  извикат  паяк  и  ще  ни  преместят  колите.  Аз 

преместих  колата  от  паркинга  и  уведомих  колегата  Андреев,  за 

чиято кола се  готвеха да извикат паяк.  Той също си е  преместил 

колата, доколкото разбрах от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  извинявайте,  че 

връщам обратно темата  за  студентите,  но секретаря  на  Районната 
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избирателна комисия – Варна ми се обади. В Районната избирателна 

комисия  предлагат  да  обмислим  възможността  да  допълним  това 

съобщение уверенията, които са издадени на тези студенти, тъй като 

те няма как да правят отметка поради липса на студентски книжки, 

уверенията да остават в секционните избирателни комисии. Попитах 

дали тези уверения се издават само за целите на изборите, каза ми, 

че не, не се издават само за целите на изборите, но в крайна сметка 

ние бихме могли, ако преценим да остава уверението в секционната 

избирателна комисия, след това студентите да могат да се снабдяват 

с такива уверения от самото учебно заведение.

Вторият въпрос, който постави секретарят на РИК – Варна, 

Мария Тодорова, е по отношение на удостоверения, които следва да 

бъдат издавани от ръководителите на лечебни заведения, че масово 

такива удостоверения не се издават. Те са разрешили на едно лице, 

след  това  са  преценили,  че  това  може  да  се  превърне  в  масово 

явление, поради тази причина в момента обмислят и предложиха в 

Централната избирателна комисия да го обмислим и да видим дали 

няма да имаме принципно указание.

В тази връзка ви докладвам, че от Видин ми се обади Ивайло 

Петров  от  името  на  баща  си,  който  на  22  март  е  приет  в 

Кардиологична  национална  болница  Трета  градска  болница  и  е 

изписан на обяд на 23-ти. И в момента в секционната избирателна 

комисия по постоянен адрес, разбира се, неговото име фигурира в 

забранителния списък  и секционната  избирателна  комисия съвсем 

правилно отказва  да  го  допусне без  удостоверение.  Аз щях да  го 

подам  само  като  сигнал,  ако  не  беше  изразеното  становище  от 

секретаря  на  РИК –  Варна,  че  масово  (във  Варна  знаете,  че  има 

много болници) не се издават такива удостоверения.

Поставям  го  на  вниманието,  ако  имаме  едно  указание  да 

можем да го изпратим до всички районни избирателни комисии с 

оглед еднаква практика в цялата страна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги? 

Заповядайте, госпожо Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: В интерес на истината, досега нямаме 

нарушение  от  лице,  което  е  гласувало  два  пъти,  когато  е  било  в 

списък на болница. Нали знаете, от няколко години при мен идват 

проверките,  след  това  вече  при  колегите  Ивков  и  Баханов.  Аз 

предлагам лицата, които са излезли от болница, да бъдат допускани 

да  гласуват,  след като попълнят  декларация Приложение № 17,  а 

преди  това  да  бъдат  предупредени,  че  носят  наказателна 

отговорност.  Мисля,  че  няма  да  се  яви  нарушение.  Случаите  са 

такива, че след като на лицето му се е налагало болнично лечение, 

едва ли то ще злоупотреби с правото на глас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Не 

виждам други становища. Колеги, гласуваме.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Георги Баханов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  

Цветозар Томов); против – 1 (Емануил Христов).

 Колеги, по въпроса, свързан с уверенията на студентите?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  връщам  обратно 

първия  въпрос,  втория  го  решихме,  за  уверенията  на  студентите, 

които в  момента по причини,  които бяха  изтъкнати  в  предишния 

доклад,  разполагат  единствено  и  само  с  уверения  за  това,  че  са 

редовна форма на обучение. Да ги приобщават към избирателните 

списъци на секционната избирателна комисия, каквото е виждането 

и на Районната избирателна комисия – Варна. Тоест аз ще допълня 

съобщението, което преди малко се съгласихме, че ще го вземем от 

рубриката  „Въпроси  и  отговори”,  че  уверението,  което  представя 

студентът,  докторантът  или  дипломантът,  се  прилага  към 

избирателния списък в оригинал.

Колегата  Матева  е  права,  дотолкова  доколкото  това 

независимо  че  е  във  рубриката  „Въпроси  и  отговори”,  е 

разпространено и правилото вече е станало достояние на секционни 

и районни комисии. Тези, които не са ни задали въпроса,  явно го 
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знаят.  В  отговора  на  въпрос  ние  сме  казали  и  сме  изразили 

становище, че в удостоверителния документ, както в студентската 

книжка, се отбелязва датата на гласуването, номерът на секцията и 

се вписва „гласувал”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Идеята на това нещо беше, че всъщност 

той с това уверение не може да отиде в друга секция и отново да 

гласува. Докато според мен ако се прибере уверението в момента (не 

казвам, че ще го направят, но съществува възможност) и като работи 

факултетът, да отидат да си извадят ново уверение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, вече гласувахме този отговор.

Господин Баханов каза, че има спешен сигнал.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да, уважаеми колеги, имам сигнал от 

госпожа  Николина  Димитрова,  която  се  е  обадила  в  Централната 

избирателна  комисия.  Казусът  е  следният.  Лицето  е  с  адресна 

регистрация във Варна по постоянен адрес, а по настоящ адрес се 

води в Карлово. Включена е в списъците в гр. Карлово, но в момента 

се  намира  във  Варна.  От  секционната  избирателна  комисия  са  й 

казали, че е възможно да я включат в списъка и да гласува, но от 

ЦИК не й  позволяват.  Аз считам,  че  от  секционната  избирателна 

комисия са прави.

Свързах  се  по  телефона  да  питам  дали  официално  има 

настоящ  адрес  в  Карлово.  Каза,  че  има  от  една  година  настоящ 

адрес,  регистрирана е,  но е във Варна и й казах,  че за съжаление 

може  да  гласува  само  в  Карлово,  тъй  като  вече  е  включена  по 

настоящ адрес.  Ако  има  други  мнения,  моля  да  ги  чуя,  тъй  като 

жената чака да й отговоря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И 

госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

на бърза ръка така да се каже, за сведение, единствено Сливен са 
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изпълнили точка 5 от оперативния план и са ни изпратили замените, 

които  са  направили.  Учудващо  малко  са,  14  на  брой  в  целия 

многомандатен  район.  Входящият  номер  е  НС-15-308  от  26  март 

2017 г.

На второ място ви докладвам вх.  № НС-05-135 от 24 март 

2017 г. Областният управител на Русе ни е изпратил своите заповеди 

по реда, който е създаден в изборния ден, за маршрутите и всичко 

това, което трябва да е отговорност  на областния управител.

Докладвам  ви  преписка  вх.  №  НС-07-21  от  днешна  дата 

отговор от кмета на район „Слатина” по повод изпратен от нас по 

компетентност  сигнал  относно  вписване  на  едни  лица  в 

избирателния списък и по тяхната адресна регистрация. Извършена е 

проверка, не са констатирани нарушения.

Също за сведение ще ви докладвам едно писмо, което е от 

Мирослав Петков. Лицето е машинист от Горна Оряховица, оставил 

си е пълните данни, адрес и телефони. За съжаление ние не можем 

да разрешим проблема на лицата, които работят по линия на БДЖ и 

в  изборния  ден  обслужват  дълги  маршрути.  Можем  обаче  да  го 

обсъждаме  де  леге  ференда,  когато  правим  анализа  на  изборите. 

Защото освен за такава категория лица знаете, че и за много други 

категории  лица,  включително  и  работещите  в  болниците, 

включително  и  учители  и  проверяващи  в  различни  периоди, 

включително  лицата,  които  са  на  служба  в  МВР  и  МО,  които  в 

изборния  ден  не  охраняват  избирателни  секции,  се  появява  тази 

невъзможност да гласуват в изборния ден поради недопускането да 

се  издават  удостоверения  за  гласуване  на  друго  място,  освен  на 

конкретно изброените лица в Изборния кодекс, а не и на тези, които 

са служебно заети. Де леге ференда.

Разпределена  ми  е  една  жалба,  но  ние  не  може  да  я 

разглеждаме като жалба, от госпожа Мариана Тодорова, жител на с. 

Сокол, община Главиница. Тя се оплаква, че поради неверен сигнал 

срещу нея, че уж била плащала и раздавала по 50 лв. за глас, бил й 

съставен предупредителен протокол, без тя да е извършвала такива 
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дейности и без да са установявани нарушения. Направо са направили 

предупредителен протокол.

Смятам да  го  изпратим на  Министерството  на  вътрешните 

работи по компетентност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване това предложение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  

Томов). 

Продължете, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Сигнал  от  господин  Павлин 

Симеонов,  който  преди  това  ни  беше  задавал  въпроси  по 

приложение  на  методическите  указания.  За  съжаление  късно 

разпределен сигнал и във вчерашния ден поради тежката програма, 

която имахме, не можахме да се произнесем, но вече е късно да се 

произнасяме по тези въпроси в средата на изборния ден. Ще остане 

за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  с  риск  да  ви 

дотегна  във  връзка  с  едно писмо от  господин Ивайло Грънчаров, 

който за четвърти път ни пита, при положение че два пъти сме му 

отговорили. Той иска да направим всичко възможно, за да може да 

гласува в секция, в която си пожелае.

Предлагам  да  му  отговорим,  че  Изборният  кодекс  е 

категоричен, че единствената възможност да гласува на тези избори 

е в секцията по постоянния му адрес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  след 

обсъждане в оперативен порядък това остава за сведение. На всички 
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ни е известно какво казва законът. Можем в анализа да споделим с 

народните представители, че има такива искания.

Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, с вх. № С-34-3 от 26 март 2017 г. 

е постъпило по телефона предложение от господин Стойко Иванов 

Тодоров декларациите, които се попълват при гласуване в чужбина, 

да бъдат попълвани предварително. В тази връзка ви предлагам да 

ме  упълномощите  да  му  отговоря,  че  следва  да  се  изпълняват 

стриктно указанията на Централната избирателна комисия.  В този 

смисъл ви докладвам това предложение за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова. Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Разпределен  ми  е  един  сигнал  от 

господин  Борис  Аспарухов,  който  е  изпратен  в  11,09  ч.  Чета  го 

целия,  той  е  в  едно  изречение:  „Веселин Марешки  агитираше  по 

бензиностанциите си в деня за размисъл и днес също, но ЦИК мълчи 

позорно.”  Това  е  текстът.  Няма  обаче  никакви  конкретни  данни, 

които да могат да бъдат проверени. Не е посочена нито конкретна 

бензиностанция, нито конкретна агитация. Ако беше друг ден, бих 

предложил да проверим сигнала, но струва ми се, че в момента не 

бихме  имали  ресурс  да  го  направим.  Няма  никакви  контакти, 

писмото е изпратено по имейл и се състои от това изречение. Не е 

посочен  телефон  или  начин  да  установя  обратен  контакт  с  него, 

което щях да направя преди да го докладвам.

В тази връзка предлагам да остане за сведение. Ако се появят 

още съобщения, било по телефона, било по друг начин за водене на 

предизборна  агитация,  тогава  да  изпратим  сътрудник  да  провери 

бензиностанциите  в  „Люлин”  какво  е  положението.  Но  засега  го 

предлагам за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други  колеги? 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам ви вх. № Ж-33-3 от 26 март 

2017 г.: постоянни разговори на турски език в секцията. Не е ясно в 
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коя секция. Много са тези сигнали, ние вземаме мерки, но тук не е 

ясно нито в коя секция, нито имаме телефон на лицето да се свържа 

да  ми каже  в  коя  секция  да  звънна.  Така  че  ви  го  докладвам  за 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, свързан доклад. Постъпили са 

с вх. № С-14-2 от 26 март 2017 г., съответно Ж-29-2 от 26 март 2017 

г.  протоколи на секционна избирателна комисия № 303 в Бурса и 

секционна  избирателна  комисия  №  306  отново  в  Бурса.  Това  са 

протоколи на секционни комисии във връзка  с  разгледани жалби. 

Докладвам ги за сведение, защото това са протоколите, с които са 

разгледали сигнали, и са ни ги изпратили по мейл.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  тъй  като  не  стана  ясно  по 

доклада с колегата Иванова за проблема с паркирането и тъй като 

при  нас  в  Централната  избирателна  комисия  е  получено 

съгласувателно писмо с № СОА-17-11-303-79-1 от 22 март 2017 г. на 

кмета  на  Столична  община,  в  точка  4  на  което  се  казва,  че 

организацията  на  движението,  престоя  и  паркирането  на  пътни 

превозни  средства  се  осъществява  съгласно  заповед  на  кмета  на 

столична  община  и  такава  ми  беше  показана  от  полицейските 

служители. Предлагам да изискаме заповедта да ни бъде изпратена 

спешно по електронната поща, за да се запознаем със съдържанието 

й.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,   Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова, Цветозар Томов); против –1 (Метин Сюлейман).
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Уважаеми колеги, с това закривам тази част от заседанието. 

Следващата е в 14 ч.

Благодаря ви.

26.03.2017 г. – ІІІ част

(14,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,   в  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Откривам тази част от днешното заседание. 

Давам думата на господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Колеги,  в  папка с  моите инициали 

има една екселска таблица.  Тя е  сумарна таблица и за  10,00 и за 

13,00 ч. Оттам можете да се запознаете, че активността към 13,00 ч. 

се  е  повишила и е  станала общо за  страната  25,77%. Аналогично 

най-високата активност се оказа, че е в София-област 31 процента и 

нещо. Ще видите данните. Най-ниската не съм си я отбелязал. 

За сравнение с президентските избори, само за сведение ви 

казвам, там е около 27%, така че около 1 процент и нещо е по-малко. 

Но все пак това са два различни вида избори. Докато в сравнение с 

изборите за народни представители 2014 г. е била 24 и нещо. Така 

че общо взето засега активността е добра. Но все пак най-високата 

активност обикновено идва към 17,00 ч., така че тогава тя ще покаже 

как върви денят. 

Почти 26% е към 13,00 ч. 

Колеги, ако нямате нищо против и сте съгласни с тези данни, 

да гласуваме да бъдат качени на нашата интернет страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 
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Колеги,  подлагам на гласуване предложението на господин 

Христов. 

Благодаря за  предоставената  информация,  събрана 

експедитивно. 

Гласуваме. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  

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

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева и Румен Цачев); против – няма. 

Благодаря. 

Заповядайте,  госпожо  Ганчева,  за  активността  извън 

страната. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  вътрешната  папка  с 

моите инициали се намират и данните,  които са  ни изпратени от 

Министерството  на  външните  работи,  дирекция  „Пресцентър“  за 

активността извън страната, като тя е обобщена по държави. 

Моля да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, Оперативното бюро има ли доклад? 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

писмото, което гласувахме до всички районни избирателни комисии 

с оглед осигуряване на нормален решим на работа при проверката на 

повторно въведените  данни от  протоколите,  и  несъответствията  и 

техния анализ, и определения от нас срок се чух и с господин Станев 

от  „Информационно  обслужване“.  Предложението  на  господин 

Станев  с  оглед  и  на  опита,  който  има  с  районните  избирателни 

комисии,  опита,  който  има  с  тяхната  подготовка  и  нагласата  за 

представяне на протоколите в ЦИК, предлага, а и аз имам резерви 

към предоставяне на по-дълъг срок. 
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Връщам обратно доклада с молба да прегласуваме в частта на 

срока, определен за районните избирателни комисии. 

Ще ви предложа да бъде до края на деня на 27 март 29017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  

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

Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева и Румен Цачев); против – няма. 

Благодаря. 

Имаме ли доклади относно гласуването извън страната? 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  съгласно  протоколно 

решение от предходното заседание, осъществих контакт със секция 

№ 306 чрез комуникационния пункт и предадох нашето решение. 

Освен това, преди броени минути беше обработен и втория 

протокол от Мелбърн, Австралия. И колегата Грозева потвърждава, 

че секцията е освободена, съгласно нашите Методически указания. 

Към момента е това. 

Колега  Христов,  тези  два  протокола,  които  обработихме, 

нямаха грешки, бяха точни, верни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Сега  и  на 

микрофон ще кажа: Браво, дано да продължи така! 

Жалби и сигнали – първа е госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  предлагам  ви  да 

публикуваме регистъра на жалбите и сигналите, които са обработени 

до  този  момент  и  да  го  качим  на  интернет  страницата  на 

Централната избирателна комисия. В моята папка е. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля 

запознайте се. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Росица Матева и Румен Цачев); против – няма. 

Благодаря. 

Други доклади, госпожо Бойкинова? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви сигнал от Института за 

социална интеграция. Той е подаден и до РИК – Пловдив с копие до 

нас,  че  в  секция  37  са  описани  и  посочени  адреси,  които  не 

съответстват  на  жилищни сгради,  а  на  трансформатори.  Свързала 

съм се по телефона с РИК, ще направят проверка и съответно, ако 

има  грешка  ще  направят  необходимото  и  ще  отговорят  на 

наблюдателите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря. 

Госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  пристигат  имейли  от 

секции извън страната, които са на разположение всеки един от вас 

да  се  запознае.  Пращат се  и  протоколи с  решения,  които взимат, 

както и ни уведомяват със съобщения, например секция Нафплио в 

Гърция  колко  са  гласували,  че  процесът  върви  спокойно  и 

безпрепятствено. 

Всичко това е на разположение, оставям го в залата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е господин Ивков. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ:   Колеги,  сигналът е  с  вх.  № Ж-43-3 от 

26.03.2017  г.  РИК  –  Хасково  ни  изпраща  по  компетентност,  на 

основание  чл.  200,  ал.  2,  сигнал  от  госпожа  Евгения  Ангелова 

относно агитация в изборния ден, като касае мобилната версия на 

страницата на „ПИК“, в която е поместен банер с №21, снимката на 

Стефан Димитров. 

По принцип, колеги, аз искрено се надявам да я оставим за 

сведение, защото ако не го оставим за сведение, ние не знаем кога е 

качен.  Масово  висят  от  преди  това  качени  на  мобилни  версии 

ликовете на кандидати. И макар и формално това да е нарушение, то 

е все едно, както и с предизборните плакати, които са закачени на 

местата. Аз правя тази аналогия и мисля, че всички подобни трябва 

да ги оставяме за сведение.

Препратили са ни го, защото е на мобилна версия на ПИК и 

действително  наша  е  компетентността.  Считам,  че  този  тип 

нарушения са маловажни, не можем да установим точно кога е качен 

и те не ги свалят. Затова го докладвам за сведение, ако няма други 

предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз имам подобен доклад по жалба на 

БСП. Става въпрос за страницата на Българската телеграфна агенция 

в  секция  „Вот  2017  г.“,  продължават  да  стоят  агитационни 

материали, банери на ГЕРБ и на „Воля“. Това е грубо нарушение на 

чл. 182, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс. Недопустимо е, предвид че 

от петък, 24,00 ч. предизборната агитация е забранена. Още  повече 

БТА  е  държавна  агенция.  „Моля  да  наложите  сваляне  на 

агитационните материали и глоба за БТА за нарушението“. 
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Ако  ще  процедираме  по  предложения  от  колегата  Ивков 

начин, аз нямам нищо против. Просто трябва да решим в момента 

този въпрос. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз затова го поставям. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ: Аз  подкрепям  колегата  Ивков  да 

останат за сведение тези сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов. 

Други становища? – Не виждам. 

Продължете, господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:   Тук  моля  за  вниманието  на  госпожа 

Ганчева, защото нямах време с нея да го обсъждам. Обаче сигналът е 

с № С-42-2 от 26.03.2017 г. от Велчо Славчев Велчев. Възмутен е, от 

четири години живее в Германия,  Нюрнберг,  и е  възмутен,  че  „в 

голям град като Нюрнберг с повече от 5 хил. българи, живеещи тук, 

няма избирателна секция. Най-близката избирателна секция е на 180 

км.  в  Мюнхен.  Аз  искам  да  окажа  помощ  за  организацията  за 

създаване  на  избирателна  секция  в  Нюрнберг.  Моля  ви  през 

следващите избори да се свържете с мен.“ 

Аз  нямам  какво  друго  да  предложа,  освен  за  сведение  в 

момента.  Можем да му напишем писмо,  това е  моето мнение,  но 

виждам, че вдига ръка, явно е запозната госпожа  Ганчева, и тя да си 

даде предложение. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, колега Ивков, не съм запозната, 

но също възприемам становището Ви за сведение, тъй като ние няма 

как,  предвид  специалния  режим,  който  е  в  Германия,  сега  да 

откриваме. 
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Да  му  пишем  писмо  не  разбрах  в  каква  посока,  защото 

предложенията,  СИК-овете  се  формират  на  база  предложения  на 

партиите  и  коалициите  и  на  Външно  министерство.  Може  би  да 

препратим в тази част на Външно за сведение с оглед предстоящите 

избори, да го ползват от българската общност, ако съобразят. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Твърди,  че  може  да  съдейства  да  се 

открие секция. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  В оперативен порядък разбрахме, 

че има телефон. Ако искате, колега, свържете се с него и уведомете 

лицето, че за бъдещи избори може да се предложи от българската 

общност за член на СИК, ако има секция. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Ако приемате, ще му обясня по телефон, 

че  ние  сме  зависими  и  от  режима  във  Федерална  република 

Германия, също така от подадените заявления за гласуване и от това 

дали има възможност. Ще имаме предвид неговите координати ако 

може с нещо да помогне при следващи избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължете със следващ сигнал. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Който е приключен, защото имахме около 

час и половина без заседание, трябваше да се реши. 

Вх.  №  Ж-15-2  от  26.03.2017  г.  Имаме  жалба  от  КП 

„Реформаторски  блок  –  Глас  народен“,  че  масово  в  секциите  във 

Враца, поради това, че от РИК  Враца един от членовете, няма да му 

цитирам името, защото въпросът е решен, всички страни са доволни 

и  се  разбраха,  не  са  им  допускали  представители  и  застъпници, 

заради разлика в размерите на баджовете. Станало е напрежение, но 

впоследствие аз им казах, че след като са регистрирани и че след 

като те си ги издават тези баджове, дори да има леки разминавания, 

да се допускат,  стига  да не пречат на реда в помещението.  Те са 
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излезнали  с  протоколно  решение,  разпространили  са  го  на  СИК-

овете, жалбоподателят също потвърди, че няма проблем към 13,00 ч. 

Докладвам  го  при  това  положение  за  сведение  на 

Централната избирателна комисия. 

Благодаря, нямам повече доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Госпожа Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

няколко сигнала. Първият е вх. № С-39-3 от днешна дата. Той е от 

Татяна Троева. Касае секция № 5 в Банкя. Няма изнесени списъци 

пред секцията с имената и списъците на гласоподавателите. Това е в 

компетенциите на 25 РИК. Свързах се с председателя. Те  извършиха 

проверка и отговорът е: недобросъвестни граждани са унищожили 

таблата  пред  секцията,  уведомена  е  общинската  администрация, 

очакват да бъдат снабдени с нови табла. 

Следващият сигнал е с вх. № С-38-2 от 26.03.2017 г. и е от 

Татяна  Пешева.  Тя  ни  пише,  че  срещу  читалище  „Светлина“  в 

ресторанта  са  поставени  транспаранти  на  политическа  партия. 

Лицето отказва на запитване да назове политическата партия. То е в 

компетенциите  на  24  РИК.  Изпратила  съм  го  за  проверка.  Чакам 

отговор. 

И  още  един  сигнал.  Той  е  от  Хари  Савов  Хараламбов, 

кандидат за народен представител под № 21 в листата на коалиция 

от  партии  „БСП  за  България“.  Изпратена  е  до  25  Районна 

избирателна комисия. При нас е за сведение. Според него незаконно 

пребивават  в  комисията  лица,  които,  според  него,  не  били 

назначени. 25 РИК ще извърши проверка и ще ни уведоми. 

И последно – обадиха се от секция 305 Бурса-Нилюфер. Имат 

жалба и са преустановили гласуването като са затворили секцията. 
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Едно  от  оплакванията  на  жалбоподателя  е,  че  лице  стои  пред 

секцията и агитира за партия ДОСТ. Има в секцията юрист. Казах им 

да се произнесат писмено, да връчат решението на жалбоподателя и 

да  ни  изпратят  документите  –  протокола  с  жалбата  и  тяхното 

решение. Иначе гласуването върви добре. В момента се обадиха, че 

са  възстановили  гласуването.  Над  450  души  са  гласували  преди 

прекъсването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги,  с  вх.  № Ж-47-3 от 

26.03.2017 г.  имейл от Женя Велинова Оикова, изпратен до ЦИК. 

Жалба, която е с много дребен шрифт, опитах се каквото мога да 

направя  –  от  Стефан  Михайлов  Петров,  посочено  ЕГН,  за  305 

секция,  това  е  Бурса,  квартал  Гьорюкле,  във  връзка  със  следните 

нарушения: в предизборното помещение извършват агитация в полза 

на  ПП  ДОСТ.  В  изборното  помещение  присъстват  едновременно 

повече от трима гласоподаватели – по 5-6. Член на СИК говори на 

език,  различен  от  българския.  Членове  на  СИК  извикват  лични 

данни  на  глас  на  гласоподаватели.  Налагат  на  гласоподаватели 

даване  на  декларациите.  Пред  изборното  помещение  се  попълват 

декларации. Членове на СИК нямат баджове. СИК нямат протокол 

за брой кабини. Много е дребен шрифтът и много трудно се чете. 

Това е към 13,20 ч. Секцията отваря в 7,00 ч. 

И отзад е написана датата.  С уважение: С. Петров. Стефан 

Петров. 

Мисля, че трябва да се препрати на Външно министерство, за 

проверка дали се извършват такива нарушения, които са посочени в 

тази жалба. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  докладвах,  че  комисията  е 

преустановила  работа  и  е  взела  решение  и  ще  ни  изпратят 
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решението, което е взела, жалбата, както и протокола от заседанието 

им. Така че ще ни запознаят. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря на колегата Грозева. Не я чух 

в предходния доклад. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  После  се  обадиха,  че  са  започнали 

работа  преди  да  започнем  заседанието.  За  10-15  минути  са 

преустановили работа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  сигналът  или  жалбата, 

който ми е разпределен от група „Жалби“ е горе-долу в изложения 

смисъл  от  колегите,  които  взеха  думата  преди  мен.  Той  е  до 

Централната  избирателна  комисия от  Станимир  Цанков  – 

председател на 303 секция. Това е в Бурса, Йълдъръм, като се сочи, 

че след 12,30 пред избирателната секция е ескалирало напрежение, 

гласоподавателите се опитваха със сила да нахлуят в помещението, 

като в 12,42 ч. в помещението са нахлули над 10 човека, които не са 

спазили  указанията  им.  Изборният  процес  е  прекратен  до 

въдворяване на ред. Извикани са полицаи, които не успяват и със 

сила  да  изведат  нарушителите.  „В  СИК  влязоха  и  от  турска 

телевизия,  които  отказаха  да  се  легитимират  и  да  снимат  без 

позволение.“ 13,00 ч. на 26 март. 

Колеги, аз предлагам да бъде осъществен контакт със СИК-а 

извън страната чрез телефоните, с които разполагаме във ВКП и са 

налични от базата данни от решението на колегата докладчик, като 

обаче  имам  и  още  едно  предложение.  Тъй  като  тези  сигнали 

пристигат  в  група  „Жалби“,  ние  знаем,  че  там  има  сътрудници, 

сигналът е подаден в 12,58 ч. В момента е 14,35 ч. Ние, за да можем 

своевременно  да  взимаме  адекватни  мерки,  аз  предлагам  тези 

телефони,  които  са  на  разположение  в  администрацията,  да  се 

53



предоставят  на  група  „Жалби“  и  да  се  свързват  колегите,  които 

обработват просто за информация дали към момента е възстановен, 

за  да  може  адекватно  да  предприемаме  действия.  Иначе  ще 

осъществя  контакт  със  СИК-а  и  ще  ви  докладвам  на  следващо 

заседание. Според мен е добро и предложението на колегата Баханов 

да  се  изпращат  такива  подобни  за  сведение  и  запознаване  и  на 

Министерството на външните работи. 

В  този  смисъл   правя  и  предложение  да  препратим  за 

сведение  и  за  предприемане  на  действия  по  преценка  от 

Министерството на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

В тази връзка, заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  ще  подкрепя  второто 

предложение с оглед на това, че си е позволила турска телевизия да 

навлезе вътре в българска секция. Нека обърнем особено внимание 

на  този  въпрос.  Нямат  право  представители  на  друга  държава  да 

влизат вътре в секцията, още по-малко да снимат. Не поставям под 

въпрос какво ще чуем по турската телевизия по повод на това, но те 

нямат право да влизат вътре в секцията, ако не бъде взето решение 

на секционната комисия да бъдат допуснати. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Затова направих предложението. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, аз го подкрепям. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други? 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Тъй  като  не  разбрах  какви 

допълнителни  функции  възлагаме  на  сътрудниците  към  работна 

група „Жалби“, затова ще помоля в тази част да има малко повече 

уточнение. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колега Солакова, аз лично не съм 

възложила никакви функции на сътрудниците, които мисля, че са на 
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Централната избирателна комисия, не само на група „Жалби“, както 

мисля  за  всички  сътрудници.  Просто  посочих,  че  сигналът  е 

пристигнал при нас в 12,58 ч. Идва при докладчика в 14,22 ч. Касае 

се  за  прекратен  изборен  процес.  Може  би  колегите,  които 

обработват, да се свързват, за да знаят прекратен ли е процесът, ако е 

спешно да се вземат мерки. На сътрудниците да се обърне внимание, 

или да се докладва веднага на колега от ЦИК, на докладчик. Това ми 

беше идеята. Не съм възлагала никакви допълнителни функции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  имаше  предложение  за  препращане  до  МВнР  за 

сведение и за преценка. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Аз съм против препращането. Каква 

преценка ще прави МВнР и ръководителите на ДКП, след като ние 

сме  указали  какво  трябва  да  изпълняват.  Това  е  лицемерие  и 

двуличие  от  страна  на  Централната  избирателна  комисия.  Вчера 

този  въпрос  беше  поставян  на  няколко  пъти,  дори  от  генералния 

консул  от  Мюнхен  в  Германия.  Също  Централната  избирателна 

комисия отказа да се произнесе. Сега за какво ще ги изпращаме там? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моето  предложение  беше  с  оглед 

навлизането  на  чужда  телевизия  без  разрешение  на  секционната 

комисия.  И  по  този  повод да  бъде  пратено  на  Външно,  за  да  си 

приемат  съответните  постъпки  по  каналите  за  международните 

отношения чрез нашето консулство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  бих  подкрепила 

изпращането в Министерството на външните работи,  защото днес 
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разговарях  с  господин  Стоев  във  връзка  с  това,  че  имаше  много 

запитвания от медии как протича гласуването в Република Турция. 

Външно министерство казаха, че те се осведомяват от медиите как 

протича  процесът  на  гласуване,  което,  според  мен,  не  е  най-

правилният  начин.  Според  тях  процесът  е  нормален  и 

информацията, която предоставиха, е, че желаещите да гласуват са 

повече от подалите заявления за гласуване извън страната. Разбира 

се,  тази  информация  я  предоставям  на  Централната  избирателна 

комисия, не е предоставена на медиите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Доколкото разбрах е повикана полиция. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Къде? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Там, за което говорим. 

Едва ли въпросният жалбоподател на своя глава е вдигнал и 

се е свързал с местното управление на полицията.  Очевидно е,  че 

едва ли знае номерът, най-малкото едва ли знае и езика, за да може 

да се свърже с местната полиция. 

Очевидно връзката с Външно и ДКП е осъществена.  Какво 

има тук? То е очевидно от нормалната логика на действията, както 

бяха изказани. Още повече,  че в тази секционна комисия сигурно 

има и представител на ДКП-то. Сигурно този представител на ДКП-

то вече е уведомил. 

За мен обаче въпросът е следният: продължава ли процесът 

на гласуване или не продължава. Това е единственият въпрос. Със 

забавяне, че ще прекратим работата, докато се произнесем, очевидно 

вървим пак към затрудняване гласуването ,каквато беше и целта на 

цялото мероприятие с писма в последния момент в нарушение на 

закона,  включително  наше  решение,  включително  и  на  съдебно 

решение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  съм  съгласна  с  колегата 

Чаушев, че най-важно е дали процесът продължава или не, и затова 

направих предложението си такива сигнали или жалби, или писма, 

не  знам  как  да  ги  наименуваме,  защото  те  сами  по  себе   си  са 

сигнали за нещо, да се изчитат и веднага да се предоставят на доклад 

на  нас,  за  да  може  да  предприемаме  адекватни  мерки.  Затова  го 

приех. То е пристигнало в 12,58 ч., при мен идва в 14,22 ч. и към 

момента аз като докладчик не зная какво се случва с процеса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  имаше  предложение  за  изпращане  на  МВнР  за 

сведение и по преценка за действие. 

Колеги, режим на гласуване на това препращане. 

Гласували 16 членове на ЦИК:  за – 11 (Ивилина Алексиева,  

Мария  Мусорлиева,  Камелия  Нейкова,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Румяна  Сидерова);  против  –  5 

(Севинч Солакова, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева и  

Метин Сюлейман). 

Благодаря. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  моля  по 

ваша преценка, да прецените как да се организира работата, защото 

ми се разпределят жалби, както и на други колеги, които са записани 

дежурни.  В  момента  се  носят  протоколи  от  ВКП,  тъй  като  няма 

никой горе.  Отделно цялата  информация,  която  пристига  от  ВКП 

сътрудниците ми я носят на мен. 

Съжалявам, колеги, но някои тук не могат да работят 35 часа 

в  24-часово  денонощие.  И  този  въпрос  стои  и  от  предния  път. 
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Извинявам се,  не бягам от работа,  не бягам от отговорност,  но аз 

физически  не  мога  да  докладвам,  да  обработвам  жалби  и 

същевременно сътрудниците  да  внасят  и  протоколи за  обработка, 

защото с колегата Матева сме дежурни горе и аз искам да участваме 

пълноценно на заседанията на Централната избирателна комисия. 

И в тази връзка моля да направим изменение в Оперативния 

план, който е приет,  и да ме изкарате от група „Жалби“. Имахме 

уверението и тук на микрофон беше обсъден този въпрос, че тези 

колеги, които сме дежурни горе, няма да ни се разпределят жалби с 

оглед пълноценната работа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  има 

предложение за промяна в Оперативния план. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

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

Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Владимир  

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

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

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

Сидерова); против – 1 (Бойчо Арнаудов). 

Колеги, това е Решение № 4648-НС. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Аз  под  формата  на  отрицателен  вот 

само  искам  да  попитам  към  кого  да  се  разпределят  жалбите, 

пристигащи от  чужбина? Ако можем да  решим този въпрос сега, 

защото е  важен.  Най-добре запознати с  чужбина са хората,  които 

участват в група „Чужбина“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Други доклади по жалби и сигнали? 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
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Колеги, докладвам ви сигнал, постъпил от господин Йордан 

Генчев, разпределен на колегата Нейкова, но тъй като тя беше долу 

да дава интервюта, го поех аз. 

Сигналът е, че в секцията в ДЗС Русе, което се оказа, че е 

селищно  образование  до  Русе,  но  е  като  самостоятелно  населено 

място  със  съответните  адреси,  и  секция,  в  която  се  гласува,  е 

отказано  на  съпругата  му  да  гласува,  тъй  като  имала  временна 

регистрация.  Свързах  се  с  господина  по  телефона.  Оказа  се,  че 

временната регистрация означава настоящ адрес, но тя не е подала 

заявление да гласува по настоящ адрес. Обясних му, че съпругата му 

може да гласува по постоянния си адрес в Русе. 

Другият  сигнал,  който  е  разпределен  на  мен,  е  от  Милен 

Минков.  В сигнала се  казва,  че  никъде не се пояснява,  че когато 

избирателят  гласува  с  „Не  подкрепям  никого“  не  трябва  да  бъде 

попълвано  кръгчето за отбелязване на преференция, което може да 

доведе до объркване и недействителност на бюлетината. Свързах се 

с  господин  Минков  по  телефона  и  му  поясних,  че  дори  и  да  е 

гласувал избирателят в квадратчето с „Не подкрепям никого“ и да е 

отбелязал  в  едно  от  кръгчетата  преференция,  бюлетината  също е 

действителна. Той благодари много за вниманието. 

И последният доклад, който имаме към момента – проверих 

на  сайта  на  агенция  „ПИК“,  към  часа  на  започване  на  нашето 

заседание  14,20 ч.  и  установих,  че продължават да  се публикуват 

междинни  резултати  от  изборите.  Така  че  ви  предлагам  да 

установим нарушение по чл. 205, ал. 5 на агенция „ПИК“, като им 

укажем  включително  да  преустановят  незабавно  да  публикуват 

резултати на страницата на агенцията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

По този повод като проект на решение имате ли коментари? – 

Не виждам. 
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Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  този  проект  на 

решение. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

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

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

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма. 

Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо Бойкинова, ще Ви моля да 

ми разпределяте жалби и да освободите и госпожа Ганчева от жалби, 

което гласува ЦИК, и говорителя Нейкова, защото видях какво се 

случва долу от медиите. Не може на говорител да се дават жалби. 

Спокойно може да ми ги давате. Просто казвам за микрофона да се 

знае. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Госпожо  Мусорлиева,  щом  искате 

сигнали  за  чужбина  няма  проблем.  Аз  не  мисля,  че  някого  съм 

затруднила с един или два сигнала. Сигналите са толкова малко… 

Не  са  жалби,  това  са  сигнали  от  чисто  организационен  характер, 

които могат да бъдат направени от сътрудниците на самите членове 

на ЦИК. Не виждам голям проблем и голяма драма, моля ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. 

Уважаеми  колеги,  има  ли  други  докладчици  по  жалби  и 

сигнали? 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги  ,докладвам  ви  свързано 

няколко сигнала. 
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Първият е  постъпил с  вх.  № С-46-3 от  26 март 2017 г.  от 

Виктория Арнаудова. Постъпил е по електронната поща, като към 

писмото е прикачен файл, неподписан, от същото лице с твърдения, 

че  има  нарушения  на  изборния  процес,  като  жалбоподателката 

смята,  че  не  може  да  се  изисква  да  се  попълват  декларациите-

приложение № 22 в изборното помещение, а може да се попълват и 

предварително. 

Докладвам ви в тази връзка жалба с вх. № Ж-44-3 от 26 март 

2017 г. от Дирол Ибрям, застъпник от ДПС в секции извън страната. 

Става въпрос за секция в гр. Гебзе, като се твърди, че попълването 

на декларацията забавя гласуването, поради което се прави искане да 

се разреши попълване на декларацията извън изборното помещение. 

Към писмото, постъпило по електронна поща, са приложени снимки. 

Постъпила  е  една  жалба  чрез  Комуникационния  пункт, 

доколкото виждам, която е от Исмаил Ибрахим, и касае застъпник 

на  Обединение  ДОСТ  със  същото  искане  –  да  не  се  попълват 

декларациите в изборното помещение. 

В тази връзка докладвам и една жалба от Илиян Любомиров 

Иванов, постъпила също по електронната поща с вх. № Ж-51-3 от 26 

март, в която пък се твърди, че в секция с № 309 в Бурнова няма 

българско  знаме,  има  много  хора,  говори  се  на  турски,  а 

декларациите се попълват навън, и имало само турско знаме. 

Предлагам всички тези сигнали да останат за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: България. 

Имате ли още? – Продължете. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Докладвам  ви,  колеги,  още  един 

сигнал, също е постъпил по електронната поща, с вх. № Ц-20-3 от 26 

март  2017  г.  Твърди  се,  че  рекламен  клип  на  ГЕРБ  се  върти  в 

изборния ден в Ютуб. Аз извърших служебна проверка като влязох в 

Ютуб, открих последния качен клип, който според мен не съдържа 
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нищо друго, освен музикално изпълнение на Калин Вальов и Йоана 

Драгнева на сцена. 

Поради  което  ви  предлагам  и  този  сигнал  да  остане  за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Във  връзка  с  докладите  на  колегата 

Пенев относно нарушение на „24 часа“ ви предлагам да установим 

нарушения  на  същата  медия,  тъй  като  продължава  да  бъде 

извършвано. Извършено е в 11,40 ч., в 12,30 ч., в 13,10 ч. и в 14,00 ч. 

Ще  изпиша  решенията,  ще  ги  предложа  на  следващо  заседание. 

Просто предлагам в момента да установим това нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Благодаря на  доклада  на  колегата 

Арнаудов,  което  ме  подсеща,  че  във  връзка  с  разисквания  на 

предходното ни заседание в оперативен порядък беше изготвено и 

изпратено писмо до СДВР с цел в рамките на правомощията си по 

ЗМВР  да  предприемат  съответни  действия  по  превенция  и 

преустановяване на нарушението, което е публикувано в моя папка и 

ви предлагам за последващо одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, нека да направим последващо одобрение на писмото 

и след това ще докладва и господин Арнаудов. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Мария Мусорлиева,  Камелия Нейкова,  Бойчо Арнаудов,  Владимир  

Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Румяна Сидерова); против – 1 (Георги Баханов).

Заповядайте за отрицателен вот. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах  „против“, 

тъй като считам, че СДВР нямат абсолютно никакво отношение по 

поставения  проблем.  Какво  да  ги  предупредят  да  спрат?!  Това  е 

нарушени.  Ако  има  нарушение,  това  нарушение  е  по  Изборния 

кодекс, по който  Централната избирателна комисия, както досега е 

правила  винаги,  с  акт,  с  решение  упълномощава  председателя  на 

комисията  да  състави  акт,  ако  има повторно –  повторно и  т.н.  В 

момента  не  се  касае  за  извършване  на  престъпление,  за  да  ги 

предупреждава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо  Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днешна дата третото отгоре 

надолу, кръстено е „Второ решение изборен ден“, защото вече, както 

знаете, приехме първото. 

С вх. № НС-04-01-37 с индекс 42 от днешна дата, е постъпило 

писмо от Министерството на външните работи, в което ни предлагат 

да  извършим  замени  на  неявили  се  членове  на  секционни 

избирателни  комисии  в  секциите  извън  страната.  Моля  ви  да  се 

запознаете  с  него.  Освен  замените,  които  са  изписани,  по  т.  1 

изписваме и допуска поправка на технически грешки, които касаят 

имена  и  ЕГН,  сбъркани  в  предходни  решения.  Моля  ви  да  се 

запознаете с него и съответно да гласуваме решението, ако нямате 

забележки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване този проект. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло  
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Ивков,  Иванка Грозева,  Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин  

Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – няма. 

Благодаря. 

Номерът на решението е 4650-НС. 

Заповядайте за писмото. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Моля  ви  да  процедираме  по  същия 

начин, както с първото решение – веднага след подписването да се 

качи на нашата страница и да се изпрати, освен на хартиен носител, 

и по електронната поща на Министерството на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

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

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

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  

Румяна Сидерова); против – няма. 

Сега вече давам думата на господин Арнаудов. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  предлагам  да  установим 

нарушение на „24 часа“, които на своя сайт са качили предварителни 

резултати от изборите в 11,40 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  режим 

на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

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

Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Румяна Сидерова); против – няма. 

Това е Решение № 4651-НС. 
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Следващият .

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  предлагам  да  установим 

нарушение  на  „24  часа“,  които  са  качили  предварителна 

информация за резултатите от гласуването на своя сайт в 12,30 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Режим на гласуване. 

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

Мария Мусорлиева,  Камелия Нейкова,  Бойчо Арнаудов,  Владимир  

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

Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна  

Сидерова);  против  –  4  (Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  

Йорданка Ганчева и Метин Сюлейман). 

Колеги, това е Решение № 4652-НС. 

Заповядайте за отрицателен вот, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, не чух 

дали докладът е за повторно нарушение от колегата Пенев. Ако е 

така да изясни. Гласувах „против“, тъй като по тази логика ние всяка 

минута  да  издаваме  решения,  с  които  да  упълномощаваме 

председателя  да  издава  актове,  тъй  като  това  нарушение  не  е 

преустановено,  предполагам,  че  няма да  бъде  преустановено и  до 

края на изборния ден. Така че сме изправени и пред тази хипотеза – 

всяка  минута  да  издаваме  решения,  тъй  като  това  продължава  в 

момента. 

Не знам как ще излезем от този омагьосан кръг. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви ново нарушение 

на  „24  часа“,  извършено  в  13,10  ч.  с  качени  нови  междинни 

резултати и предлагам да установим нарушение на чл. 205, ал. 5. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Гласуваме. 

Гласували 16 членове на ЦИК:  за – 13 (Мария Мусорлиева,  

Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев,  

65



Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев и Румяна  

Сидерова);  против  –  3  (Ивилина  Алексиева,  Георги  Баханов  и  

Метин Сюлейман).  

Благодаря. 

Това е решение № 4653-НС. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  и  последно 

засега нарушение, отново на „24 часа“, извършено в 14,43 ч. Отново 

са публикувани нови междинни резултати. 

Предлагам да установим ново нарушение на чл. 205, ал. 5 от 

Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

Уважаеми колеги, режим на прегласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК:  за – 11 (Мария Мусорлиева,  

Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев,  

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

Румен Цачев и Румяна Сидерова); против – 5 (Ивилина Алексиева,  

Георги  Баханов  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева  и  Метин  

Сюлейман). 

Колеги, това е Решение № 4654-НС. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, във връзка с докладвания 

от мен сигнал за 303 секция, се опитвам да се свържа на телефоните, 

които имаме,  но не успявам да се свържа с член на СИК. Затова 

предлагам чрез Министерството на външните работи, както правим 

и  в  нощта,  когато  обработваме  резултатите,  да  уведоми някой от 

работната  група  да  се  свържат  и  да  ни  върнат  информация  дали 

процеса  по  гласуването  е  възстановен  с  оглед  на  изложението  в 

жалбата. Това е сигнал всъщност. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

гласуваме. 

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

Мария Мусорлиева,  Камелия Нейкова,  Бойчо Арнаудов,  Владимир  

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

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

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  съм  на  коренно 

противоположно  становище,  с  огромно  уважение…  (Реплика  от 

Йорданка Ганчева.) Добре, значи не съм на противоположно, казвам 

си становището. 

Считам, че непрекъснато и устойчиво докато трябва, трябва 

да бъдат наказвани тези медии, които се считат недосегаеми. Това по 

принцип  е  невероятно  порочна  тенденция  въобще  в  нашето 

общество – да се повтаря, че ще има неизпълнение на закона, което 

се  стимулира  и  от  други  органи  с  ненаказването  и  неизпълнение 

както на решения на ЦИК, така и на решения, включително на съда 

при потвърждаване,  когато потвърди решения на ЦИК,  и в други 

случаи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  тъй  като  ви  представям 

информацията, която пристига от ВКП и съответно Деловодството, 

очевидно по нареждане на председателя, ми предоставя, след като е 

препратено от ВКП, да не се притесняват колегите – и аз обработвам 

жалби и сигнали, само че чрез ВКП. 
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Колегата  Баханов  и  колегата  Грозева  докладваха  за  305 

секция и колегата Грозева каза, че им се е обадила да си изпратят 

решението. Може би сега да ви запозная с информацията. 

Има протокол, съставен на 26 март 2017 г., подписали са се 

всички  членове  и  е  до  господин  Стефан  Михайлов  Петров  в 

качеството му на наблюдател от страна на „Обединени патриоти – 

НФСБ, Атака и ВМРО“. 

„Във  връзка  с  депозираната  от  Вас  жалба  по  отношение 

нарушение на изборния процес в секция 305 се събра на заседание и 

разгледа жалбата Ви по същество както следва: 

По  отношение  оплакването,  първо,  че  пред  изборното 

помещение се  извършва  агитация  в  полза  на  Политическа  партия 

ДОСТ, комисията намира, че същото е неоснователно, поради факта, 

че  комисията  е  задължена  да  спазва  Методическите  указания  и 

изборния кодекс само в границите на изборната секция. 

Второ, по отношение на оплакването, че присъстват повече 

от  трима  гласоподаватели,  комисията  ви  уведомява,  че  след  като 

размерите на изборното помещение позволяват, няма нарушение на 

Методическите  указания,  тъй  като  няма  фиксиран  брой  на 

присъстващи  и  чакащи  гласоподаватели  в  изборното  помещение. 

Това преценява СИК, съгласно въведената организация за секцията, 

в която отговарят членовете на СИК. 

Трето, член на СИК говори на език, различен от българския. 

Към часа на подаване на жалбата всички членове на СИК владеят 

писмено и говоримо български език. По отношение на член на СИК, 

който не владее български език, СИК е подала заявление на 25 март 

същият  да  бъде  заменен  и  до  настоящия  момент  същия  не  е 

определен с решение на ЦИК. 

Единствените лични данни, които се диктуват и се сверяват 

на глас, са номера на личните документи и ЕГН, за които считаме, че 
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не представляват лични данни, които са определени от Закона за…“ 

Може би в тази посока да се обърне внимание. 

„5. Членовете на СИК оказват съдействие на гласоподавателя 

по отношение разясняване на формата на декларацията.“ 

По  т.  6  „СИК  отговаря  за  действията,  извършвани  в 

изборното помещение, а не пред него. Редът и охраната на изборния 

процес, извън изборното помещение са ангажимент на органите на 

местната власт и полицията. 

И по отношение т. 7 е обективирано: „По отношение на броя 

на кабините не се попълва протокол от СИК, защото, съгласно т. 15 

от  Методическите  указания  на  ЦИК  е  препоръчително  в  големи 

избирателни секции да гласуват в две кабини.“ 

Отдолу: „Уведомяваме, че решения на СИК могат да бъдат 

обжалвани пред ЦИК в законоопределения срок“ и са се подписали. 

Това, колеги, го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Междувременно, госпожо председател, 

пристигнаха още сигнали затова ви докладвам за сведение сигнал с 

вх. № С-54-3 от 26 март 2017 г. от Стоян Давичонов, постъпил по 

електронната  поща.  В  сигнала  се  твърди,  че  в  изборна  секция  се 

говори на турски език. 

И още един сигнал с вх. № С-55-3 от 26 март 2017 г., също 

по  електронната  поща,  като  се  твърди,  че  пред  секция  306  се 

раздават попълнени декларации на гласоподавателите. В секцията се 

попълват собственоръчно от гласоподавателите. 

Още  веднъж  за  протокола  казвам,  че  за  сведение  ги 

докладвам и двата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли други доклади по жалби и сигнали? 
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Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  вх.  №  Ж-30-1  от 

26.03.2017 г. Жалбата е от Борислав Илиянов Чалъков, с постоянен 

адрес  в  гр.  Сливен,  описан  настоящ  адрес  и  телефон,  относно 

нарушаване на избирателното му право. 

Обяснява  жалбоподателят,  че  на  26-и в  7,30 ч.,  тъй като е 

военнослужещ и има задължение – отиване на дежурство, и са му 

определили  от  7,00  до  8,30  да  гласува  и  след  това  да  поеме 

дежурството, което продължава извън изборния ден, предполагам, в 

избирателна комисия 181 в район „Приморски“,  основно училище 

„Панайот  Волов“,  кв.  Виница,  ул.  „Димитър  Солунски“  №  4, 

представил  е  на  член  на  избирателната  комисия  документ  за 

самоличност – лична карта,  и подадено заявление за гласуване по 

настоящ адрес писмено до общинската администрация, посочил е и 

номера.  Жената,  която  взе  личната  карта,  започнала  проверка  в 

списъка,  като запитала  председателя  на изборната  секция къде  да 

търси  името  му.  Председателят  е  взел  личната  карта  с  изписания 

входящ номер, същият на висок глас му съобщил, че не фигурира в 

списъка и за да бъде дописан трябва да представи удостоверение от 

община „Приморско“.  Попитал го е  два пъти дали не фигурира в 

списъка и той потвърдил с думите, че не фигурира и около 7,45 ч. 

жалбоподателят напуснал секцията. И вече обяснява защо е ранното 

му посещение, което ви преразказах преди малко накратко. 

Извършил е след това справка по ЕГН в сайта на ГРАО и е 

видял, че мястото му за гласуване е именно в тази секция, в която е 

отишъл, като е описано, че искане за гласуване по настоящ адрес на 

лицето е обработено, както е нормалното, след подаване в срок на 

заявлението и т.н. 

Позвънил  и  на  РИК  –  Варна,  говорил  е  с  председателя, 

посочил  е  телефона,  с  който  е  разговарял.  Съобщил  е  за 
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невъзможността за повторно посещение на секцията и счита вече, че 

с  тези  си  действия  председателят  на  секционната  избирателна 

комисия № 181 е нарушил неговото право, съгласно Конституцията 

на Република България и не изпълнява своето основно правомощие, 

а именно да осигурява свободно и спокойно протичане на гласуване 

и да осигури право на глас. 

Свързах  се  по  телефона  с  жалбоподателя,  който  потвърди 

това, което е написал в жалбата. Казах му, че е трябвало да поиска 

писмен отказ от секционната избирателна комисия, който е могъл да 

обжалва,  но  това  вече  са  минали  неща,  които  не  е  извършил,  и 

човекът  реално е  бил незаконосъобразно  лишен от  правото  си да 

упражни правото си на глас. 

Сега не знам какво трябва да направим. Да обърнем внимание 

на председателя на РИК за евентуално предприемане на действия по 

отношение  на  председателя  на  секционната  избирателна  комисия 

след  извършване  на  проверка  и  ангажиране  на  неговата 

административно-наказателна отговорност, ако се потвърди, че това 

нещо е извършено от него. 

Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев  и  Румяна  Сидерова); 

против – няма. 

Довършете  доклада  по  тази  жалба,  за  която  докладвахте, 

госпожо Ганчева. Заповядайте. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, от работна група „Избори“ 

от  Външно  министерство  ме  уведомиха,  че  изборният  процес  в 

секция  303  е  възстановен  и  са  взети  мерки  за  осигуряване  на 

избирателите да упражнят правото си на глас. Считам да не пишем 

писма, осъществен е контакт по телефона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви може би сигнал, 

постъпил по електронната поща от Външно министерство с вх. № С-

61 от 26.03.2017 г.,  в което ни препращат от  Министерството  на 

вътрешните  работи,  Ситуационния  център,  съобщение  относно 

постъпило в Ситуационния център сигнал, свързан с нарушение на 

изборния  процес  при  подготовката  и  провеждането  на  избори  за 

народни представители на 26 март 2017 г. 

На 26 март в 13,41 ч. по телефона на откритата линия в МВР 

е получен сигнал от господин Веселин Иванов, сигнализиращ, че в 

Република  Гърция,  Комутини,  Александруполис,  пред  изборната 

секция в момента има два автобуса с турски граждани и се попълват 

документи и декларации за гласуване. Турските граждани твърдят, 

че са организирани от господин Ердоган. 

Моето предложение е незабавно чрез Външно министерство 

да се осъществи контакт със секционната избирателна комисия и да 

й  се  укаже,  че  избирателите,  които не  фигурират  в  избирателния 

списък, трябва да попълнят декларации пред тях. Пише, че навън ги 

попълват декларациите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Виждам, че като става въпрос за Турция 

общо взето всички твърдения вече се гласуват, без да се проверяват. 

Това  са  само твърдения,  а  ние  вече  даваме  указания  какво  да  се 
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прави и за всички останали секции. Тази тенденция се заформи от 

последните две години.  Просто някой пише сигнал и ЦИК вече е 

готова  да  взема решение,  само защото  някой написал  някакво  си 

твърдение. 

Предлагам  първо  проверка  да  се  извърши,  пък  после  да 

даваме указанията. Какво е това? Само защото някой писал ние вече 

сме готови с указания!? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля, че правомощие и задължение 

и на Централната избирателна комисия е да контролира този процес. 

След като е изпратен до нас сигналът, по-правилно е докладчикът да 

се свърже със секционната избирателна комисия, да провери какъв е 

случаят  и  да  ни  информира.  И  ако  се  наложи  на  място  да  даде 

указания  да  се  изпълняват  нашите  указания,  предварително 

изпратени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Приемам предложението на колегата 

Матева. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Идеята беше не само да имаме един текст, 

а  първо  трябва  да  видя  дали  съответства  този  текст  и  желание, 

възглед за света към реалността. Все пак сме юристи – първо факти, 

после  желания.  Включително  и  с  квалифицирано  мнозинство.  Но 

поне някаква процедура да се спази. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз съм напълно съгласна с колегата 

Ерхан  и  го  казах  по  повод  друг  докладван  сигнал,  който  беше 

предложено  първо  група  „Жалби“  сътрудниците  да  направят 

проверка.  Оказа  се,  че  проверка  може  да  се  направи  и  от  други 
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сътрудници, защото членовете имат сътрудници и се оказа, че редът 

в тази СИК е установен. Точно това ми беше изявлението в подкрепа 

на господин Чаушев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, проверка и при наличие на данни за нарушения – указания. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  

Арнаудов, Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев, Катя  

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев и Румяна Сидерова); против – няма. 

Уважаеми колеги, има ли други доклади? – Не виждам. 

Колеги,  с  това  закривам  тази  част  от  заседанието  на 

Централната избирателна комисия. 

Следващата част, колеги, е в 18,00 ч. 

(Край – 15,25 ч.)

ІV. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме с тази част от 

днешното заседание. 

Колеги, бързам да дам думата на господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, пак във вътрешната мрежа, в 

същата таблица, но вече в третата колона, която касае активността в 

17 ч., виждате, че вече резултатът е значително скочил – сериозен 

резултат. Към 17 ч. по данни от общинските управи, получени чрез 

секционните избирателни комисии в общините, са гласували 2 млн. 

910 х. 654 избиратели, което прави 42,74 % от всички избиратели. 
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Този път не съм гледал кой е с най-много и най-малко, но във 

всеки случай Софийска област вече е минала 50 % - 50,02 %. Мисля, 

че няма други, които да са минали 50 %, така че те и предния път 

към 13 ч. бяха с най-висок коефициент. 

Теоретически е пресметнато, тъй като има още три часа до 

края  на  изборния  ден,  вероятно  ще  се  мине  50-процентовата 

граница. За сведение само, на предните избори беше 49 и нещо – 

49,08 %. Предполагам, че ще бъде в рамките на това,  което беше 

предварително очаквано. 

Както  виждате,  днес  резултатите  се  получават  равномерно, 

което означава, че има създадена добра организация и в общините, и 

в областите, и в районните избирателни комисии, за което смятам да 

им благодарим. 

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 

решение тези резултати да бъдат качени на нашия сайт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Уважаеми колеги, гласуваме. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – 

няма.  

Приема се. 

Уважаеми колеги, жалби и сигнали.  

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

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

С-61-1. Това е избирателка, която си е сменила постоянния адрес и 

когато е  направила справка,  е  установила,  че  е  в  списъците в кв. 

„Изток“, но когато отишла да гласува, се оказало, че не е. Съответно 
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й се обадих по телефона и я упътих в кв. „Овча купел“ как да си 

намери секцията по постоянния адрес. 

Има сигнал  за  гр.  Вършец,  че  бюлетината  е  само с  10 бр. 

номера, предпочитания за коалиция и партия – без партия „ГЕРБ“. 

Свързах се с РИК – Монтана, няма такова нещо. Всички бюлетини 

са  си  по установения  образец  и  изобщо твърдяното  в  сигнала  не 

отговаря на истината. 

И по компетентност на РИК-25 съм изпратила сигнал, в който 

се казва, че в адресите пред секцията, блок 19 е от „А“ до „В“, а е 

включен  и  вход  „Г“,  но  всъщност  няма  вход  „Г“.  Да  направят 

справка и да премахнат вх. „Г“. 

Както  и  имаме  сигнал,  че  в  Добрич  комисията  не  къса 

бюлетината  пред  избирателя.  Също  съм  го  изпратила  по 

компетентност, като направих опит да се свържа с РИК – Добрич, но 

не успях. Изпратила съм го по компетентност с указание да дадат 

методически  указания  на  тази  секционна избирателна  комисия  да 

откъсва  бюлетината  пред  избирателя  и  да  я  сгъва  по  начина,  по 

който сме указали. 

Това са сигналите, които съм обработила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, други? – Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № С-73-2 постъпи 

сигнал  от  упълномощени  представители  на  политическа  партия 

„ДОСТ“,  с  който  се  твърди,  че  в  секции  от  №  49  до  №  59  в 

Асеновград в основно училище „Никола Вапцаров“ пред училището 

стоят  кандидатът  за  народен  представител  от  ДПС  Хюсеин 

Караджов, заедно с общинските съветници Юмюл Гюней и Селим 

Емин. Аз се свързах с колегите от РИК – 17. При тях е постъпил 

същият сигнал с вх. № 33 от днешна дата. Двама от членовете на 

РИК са извършили проверка. В момента се събират на заседание и 

предстои да се произнесат с решение по жалбата, и ще ни уведомят 

за резултатите от проверката и за взетото решение. 

Поради което ви го докладвам за сведение. 

76



ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  ви 

благодаря, госпожо Иванова. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпил сигнал в Централната избирателна комисия с вх. № НС-20-

264 от 25 март 2017 г. за извършено нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 

от  Изборния  кодекс,  извършено  от  онлайн  изданието 

„www.plovdiv24.bg“.  към  сигнала  са  приложени  удостоверение  № 

10-103-НС от 13 март 2017 г., публикуваният материал и справка от 

регистър БУЛСТАТ. 

Аз се запознах с този сигнал. Така също направих проверка 

на електронната страница на медията и установих, че тази статия е 

публикувана  на  24 март  2017 г.  в  14,34  ч.  с  наименование:  „Иво 

Христов се оказа най-голямата грешка на БСП в Пловдив“. 

Също така  с  този  материал  се  установява,  че  се  огласяват 

резултати от социологическо проучване на изследователски център 

„Обществени изследвания“ – явно тук някаква правописа грешка в 

изписването  и  в  самата  статия.  Но  това,  което  е  важно, 

информацията  за  проучването  не  съдържа  съобщение  за 

възложителя  и  източника  на  финансирането  му,  каквото  е 

изискването на чл. 205, ал. 1 във връзка с чл. 205, ал. 2 от Изборния 

кодекс. 

В  същото  време  обаче  след  направената  справка  се 

установява,  че въобще такава  организация не съществува,  както е 

посочена.  Разбира  се,  аз  направих  и  проучване  във  връзка  със 

собствеността на онлайн изданието и установих, че собственик на 

„www.plovdiv24.bg“ е „Медия Груп 24“ ООД със седалище и адрес 

на управление в гр. Пловдив. 

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

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

„Медия Груп 24“ ООД, което нарушение е извършено чрез онлайн 

изданието  „Пловдив24.бг“.  Да  постановим  премахването  на  тази 

публикация от съдържанието на онлайн изданието. Да оправомощим 
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председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за 

установяване  на  нарушението  на  дружеството  „Медия  Груп  24“ 

ООД и акта да изпратим на областния управител на област Пловдив 

за издаване на наказателно постановление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, имате ли коментари по така предложения 

проект на решение? – Не виждам. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

против – 1 (Таня Цанева).  

Уважаеми колеги, това е Решение № 4655-НС. 

Колеги, предлагам ви да се върнем към предходна точка от 

дневния ред – доклади относно гласуването извън страната. 

Заповядайте госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, в моята папка от днешна дата 

има проект, който е трето решение – Изборен ден-промени в състава 

на секционни избирателни комисии. То е кратичко. Моля ви да се 

запознаете  с  него.  Съдържа  няколко  промени  в  секционни 

избирателни комисии и допуска една поправка на техническа грешка 

в Решение № 4636 от 25 март 2017  г. 

Надявам се, че това вече ще е последното решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  този  проект  на 

решение. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
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Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4656-НС. 

Продължаваме с доклади по жалби и сигнали извън страната. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  за  сведение  докладвам. 

Пристигнали  са  протоколите  от  13  секции  извън  страната  и  се 

обработват своевременно. Някъде след 21 ч. наше време очакваме да 

започнат да постъпват повече протоколи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други? – Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

жалба до ЦИК от застъпник на Коалиция „ДОСТ“. Жалбата е срещу 

указанията, дадени с наше писмо с изх. № НС-04-01-121 от 23 март 

2017  г.  Тя  е  от  Шабан  Ахмед  Юсеин  и  касае  секция  №  327  в 

Текирдаг – Турция. Тази жалба е пристигнала повече от веднъж в 

Централната избирателна комисия, в смисъл, че е заведена с повече 

от един входящ номер. 

Докладвам ви я за сведение. Номерът по който първоначално 

е постъпила, е № С-76-1 от 26 март 2017 г. 

По  молба  на  колегата  Баханов  ще  докладвам  и  няколко 

идентични сигнали, разпределени на него: 

Първият от тях е с вх. № С-92-1 от 26 март 2017 г. от Леман 

Шефкет Хасан – пълномощник на Коалиция „Обединение ДОСТ“. 

За сведение. 

Също така вх. № Ж-88-2 от 26 март 2017 г. Това е постъпило 

по  електронната  поща.  Към  него  е  прикачена  жалба  от  Силвия 

Сабинова Мартинова отново срещу попълването на декларациите в 

изборните помещения. И към същия вх. № е прикачена и жалбата, 

която вече  докладвах от  Шабан Ахмед Юсеин,  както и още един 

сигнал против попълването на декларацията, с вх. № С-83-3 от 26 
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март 2017 г., който е от Назиде Хюсеинова Ахмедова, към който има 

приложен списък с имена на лица и подписи. 

Всичките тези сигнали ви ги докладвам за сведение. 

Колеги,  в  Централната  избирателна  комисия  са  постъпили 

две преписки от Съвета за електронни медии. Заведени са съответно 

с  входящи  номера  С-85-1  от  26  март  2017  г.  Към  този  сигнал  е 

приложен  технически  носител,  на  който  се  съдържа  част  от 

програмата на „Канал 3“ на доставчика на медийни услуги „Елит 

Медия  България“  ООД,  излъчен  на  26  март  2017  г.  в  интервала 

между 9:06:59 ч. и 9:10:35 ч., съответно от 9:36 до 9:39 ч. 

Касае се за два записа на излъчвания в новините – съответно 

в  9:05  ч.  и  9:36  ч.  на  изказването  на  Мустафа  Карадайъ  – 

председател на политическа партия „Движение за права и свободи“, 

след гласуването му в избирателна секция. И с искане за преценка 

дали не е налице нарушение на Изборния кодекс. 

Като е постъпил последващ сигнал с вх. № С-86-2 от 26 март 

2017 г.  отново от  СЕМ. Касае  се  отново  за  същото  изявление  на 

господин  Карадайъ  –  този  път  излъчено  като  част  от  Програма 

„Европа“ в 11:2 ч. и от „България он ер“ в 10:09  ч. 

В  моя  папка  във  вътрешната  мрежа  са  качени  както 

сигналите, така и записите, съдържащи се на техническите носители. 

На този етап, колеги, докладвам за запознаване, за да може 

всеки от колегите да изгледа записите – те са с  почти идентично 

съдържание,  но  са  всъщност  по  различни  програми  на  различни 

телевизии.  И  малко  по-късно  да  докладвам.  Лично  моето 

впечатление е, че би следвало да останат за сведение тези сигнали, 

защото в изказването на господин Карадайъ аз лично не открих пряк 

призив  за  подкрепа,  а  по-скоро  изречено  лично мнение,  каква  би 

била подкрепата. 

Докладвам за запознаване и след това да проведем дискусия. 

В моята  папка са  качени и  по-късно или в това  заседание,  или в 

последващо наше заседание, да върнем на доклад тези два сигнала. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. 

Продължете. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Продължавам  с  доклада  на  още  два 

свързани сигнала. Първият от тях е с вх. № С-94-2 от 26 март 2017 г. 

Той е  от  Соня  Колтуклиева,  макар  че  всъщност  се  касае  за  едно 

писмо,  получено  по  електронната  поща  без  каквото  и  да  било 

съдържание  или  направено  искане,  но  с  прикачени  към  него 

сканирани  копия  от  разпечатки  от  сайтовете  на  „Blitz.bg“  и  на 

„Pik.bg“,  с  твърдения,  че  в  рамките  на  изборния  ден  и  преди 

приключването  му,  видно  от  тези  сканирани  копия  са  огласени 

междинни резултати от изборите. Така може да се счита, че с оглед 

заглавието  на  писмото,  че  се  касае  за  сигнал  за  нарушение  на 

разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. 

Постъпил  е  и  още  един  сигнал  за  нарушение  на  тази 

разпоредба, също по електронната поща, с вх. № С-97-1, към който 

сигнал  всъщност  е  посочен  линк  и  при  разпечатката  на 

съдържанието на този линк се установява огласяване на междинни 

резултати, публикувани на интернет страницата на Pik.bg към 17 ч. 

Във връзка с това припомням, колеги, че днес по мой доклад 

беше установено нарушение на доставчика на електронни медийни 

услуги „Blitz.bg“,  за огласени резултати преди обяд.  В сигнала на 

госпожа Колтуклиева се твърди за такова огласяване и в 17:09 ч. от 

приложения материал към сигнала на госпожа Колтуклиева не може 

да се установи в колко часа е това огласяване, което тя е приложила 

към сигнала си, но пък в сигнала, който е постъпил впоследствие и е 

направена разпечатка от съответния линк се установява,  че  също 

към  17  ч.  –  касае  се  за  „Pik.bg“,  за  които  също  преди  обяд 

установихме нарушение,  но отново за  огласяване  на  данни преди 

обяд. 

Затова  ви  предлагам  последователно  да  се  подложат  на 

гласуване  две  мои  предложения  за  решения,  съответно  за 
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установяване на нарушение от огласяване на резултати на интернет 

страницата на „Blitz.bg“ в 19:09 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване този проект на решение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

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

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4657-НС. 

И продължете с втория си проект. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Вторият  проект  касае  интернет 

страницата на „Pik.bg“, като се касае за огласяване на резултати към 

17 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  ни 

проект на решение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, 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,  Румен  Цачев,  Румяна  

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

Уважаеми колеги, това е Решение № 4658-НС. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, тъй като аз бях докладчик  по 

предишното  решение  за  установяване  на  нарушение  на  Агенция 

„Pik.bg“,  ви докладвам,  че извърших проверка в началото на това 

заседание. В 18:05 ч., в 18:10 ч. Имам разпечатки от страницата на 
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„Pik.bg“,  където  продължават  да  бъдат  огласявани  резултати, 

въпреки нашето решение. 

Като  освен  това  има  интервю  със  собственика  на 

дружеството-собственик на сайта – Недялко Недялков,  в което се 

казва,  че  „…има  спекулации,  че  ЦИК  ще  дръпне  шалтера  на 

„Pik.bg“,  като  това  е  смешно…“  И  причината  се  е  оказала,  че 

агенцията пише на имената на партиите с истинските им имена. 

Смятам,  че  това  така  или иначе е  нарушение  на  закона за 

пореден път и предлагам да установим нарушение на чл. 205, ал. 5 за 

материала, който ви изнесох току-що: не за статията, а за данните, 

които се публикуват на страницата на „Pik.bg“ към 18,10 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

проект на решение. 

Режим на гласуване. 

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Солакова, Таня Цанева), против – 1 (Ивилина Алексиева-Робинсън).  

Уважаеми колеги, това е Решение № 4659-НС. 

Уважаеми  колеги,  позволете  ми  кратък  отрицателен  вот  с 

оглед  ситуацията  с  огласяване  на  данни.   Аз  вече  считам,  че 

установяването на нарушения от страна на Централната избирателна 

комисия  не  оказва  роля  и  въздействие  върху  доставчиците  на 

медийни услуги. Може би след изборите би следвало да помислим в 

нашия  анализ  за  промяна  на  нормативната  уредба   в  определена 

посока, каквото комисията реши. 

Госпожа Грозева има думата. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  току-що  ми  се 

обадиха от Великобритания, от гр. Крю, където е разкрита секция № 
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054.  Тя  е  в  петчленен  състав.  Председателят  ни  уведоми,  че  на 

заместник-председателката на комисията й е станало лошо и трябва 

да напусне секцията. Той отправя питане: следва ли да се мине по 

каналния ред и да се търси резервен член. Той смята, че може да 

работят и с четири членна комисия, но аз съм длъжна да попитам 

Централната избирателна комисия какво смятате. 

Междувременно има случаи на седемчленни комисии, които 

работят  с  по  шест  души,  но  там  нямат  проблеми.  Тука  обаче 

комисията  е  от  пет  члена.  Уведомих  господина,  че  ще  поставя 

въпроса  му  на  Централната  избирателна  комисия.  Какво  да  му 

отговоря според вас? (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз смятам, че след като  комисията 

смята,  че  ще се справи в  този състав,  в  края на изборния ден на 

мястото на подписа на секретаря ще пишат: неподписал, тъй като е 

откаран по спешност в болница – и толкова.  (Реплики.) На мястото 

на заместник-председателя, на човека на когото му се е наложило да 

го откарат в болница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Казах секретар без да искам, тъй като 

се бях запознава със случая в Австрия, но и в двата случая според 

мене след като нямат проблем и е в края на изборния ден, само в 

протокола ще се отбележи, че лицето не го е подписало, тъй като 

внезапно е откарано в болница и толкова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, нека да гласуваме с протоколно решение това предложение и 

за двата случая. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  
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Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

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

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

няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, други доклади? – Заповядайте,  господин Арнаудов. 

След  това  господин Цачев  и  след  това  госпожа Грозева,  госпожа 

Сидерова, господин Сюлейман. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  само  да  ви  докладвам  за 

сигнала, който ви докладвах на предишното заседание. Ние тогава 

приехме да се извърши проверка. Свързах се с член на секционната 

избирателна  комисия  в  Гърция,  където  е  пристигнал  автобус. 

Положението наистина е такова,  но няма нарушение на Изборния 

кодекс  и  стриктно  се  спазват  методическите  указания  на 

Централната  избирателна  комисия.  Всички  са  попълнили 

декларации пред секционната избирателна комисия и след това са 

гласували. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  ви 

благодаря, господин Арнаудов, за краткия, но съдържателен доклад. 

Това беше вашият доклад. 

Следващ докладчик е господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви сигнал, постъпил от 

господин  Николай  Белалов,  който  е  наблюдател  на  Института  за 

социална  интеграция.  С  този  сигнал  обръща  внимание  на 

Централната  избирателна  комисия,  че  водачът  на  листата  на 

Обединение  „ДОСТ“ в 24-ти МИР Евгени Михайлов,  след като е 

гласувал  в  секцията,  е  минал  да  представи  в  секциите  своите 

застъпници, а също така – така пише: след направена обиколка от 

него  в  секциите,  в  една  от  тъмните  стаички  е  намерен  стикер  с 

номера на партията му. 
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Колеги, мисля, че това твърдение трябва да изпратим на РИК 

за извършването на проверка, доколкото вече е минало, но все пак да 

изследват дали е вярно това. Предлагам да гласуваме с протоколно 

решение да бъде изпратено на районната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

господин Цачев. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

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

няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е госпожа Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  Ж-95-2  от  26 

март  2017  г.  Жалбата  е  адресирана  до  районната  избирателна 

комисия – Враца, с копие до нас. Тя е от Николай Георгиев Иванов – 

кандидат за народен представител от Коалиция от партии „БСП За 

България“. Той е подал сигнал, че в много секции на община Враца 

на застъпниците е казано, че няма да им бъде предоставено копие от 

протокола  след  приключване  на  изборния  ден,  тъй  като  същите 

имали много представители на партии. 

Разговарях с председателя на районната избирателна комисия 

– Враца. Той каза, че още не са се произнесли, но ще се произнесат в 

следния  смисъл,  след  което  ще  ни  изпратят  своето  решение.  А 

именно:  ще  разпратят  по  всички  секции  окръжно,  както  ние  го 

наричаме, да се спазва стриктно Изборният кодекс и на всички лица, 

които  имат  право  да  получат  копие  от  протокола,  да  им  бъде 

предоставено такова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря, госпожо Грозева. 

Продължете. 
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Докладвам  за  сведение.  Симеон 

Йосифов – получено е по телефона – ни уведомява, че в социалните 

мрежи,  без  да  уточнява  кои,  се  публикуват  екзитполове,  което  е 

незаконно.  И  отдолу  под  екзитполовете  агитират  за  кои  да  се 

гласува. В случая става дума за Реформаторски блок. 

Оставям го за сведение, тъй като нито са посочени сайтовете, 

нито нищо.  Пристигнало е  в  14:39 ч.  и  става  въпрос за  социални 

мрежи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря,  госпожо Грозева.  Акцентът е върху социалните мрежи, 

които не контролираме. 

Уважаеми колеги, нека да довършим доклада за активността 

извън страната. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, пристигнала е от 

Министерството на външните работи активността зад граница към 

17  ч.  В  папката  с  моите  инициали  е.  Моля  да  се  запознаете  със 

справката, като тя е обобщена към 17 ч. и също така има и графа 

„Закрити“.  Закриване  означава  брой  на  гласували  в  тези  секции, 

които  вече  са  приключили  изборния  ден,  но  за  които  в 

Министерството на външните работи има информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

госпожо Ганчева. 

Само  преди  да  дам  думата.  Колеги,  учудващо  малко  и 

учудващо незначителни. 

Госпожа Сидерова е следващ докладчик по жалби и сигнали. 

Заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

жалба,  пристигнала  в  нашето  бюро  от  гражданка,  която  се 

възмущава,  че  са  й  променили  мястото  на  избирателната  секция. 

Иска обяснение защо и ние да вземем мерки. 
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Аз съм й отговорила, че избирателните секции се образуват 

със  заповед  на  кмета  на  общината.  Сроковете  за  обжалването  на 

заповедите са изтекли и образуването на секциите е уредено в чл. 8, 

9  и  10  от  Изборния  кодекс.  И  мисля,  че  това  е  абсолютно 

достатъчно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължете, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: По имейла е пристигнала сканирана 

жалба от Красимир Василев Гаджоков. Жалбата е бланка относно 

нарушение  на  Изборния  кодекс  и  на  Методическите  указания. 

Господин Гаджоков не е отбелязал дали е в качеството на застъпник 

или  председател  на  Коалиция  „Движение  Да  България“. 

Съществуват  и  двете.  Но  за  нарушението,  което  според  него  е 

станало  в  9:30  ч.,  в  консулското  представителство  –  също  не  е 

отбелязал къде точно, в гр. Торонто, Канада, е констатирал следните 

нарушения  на  Изборния  кодекс  и  твърди,  че  не  е  допуснат  до 

гласуване  избирател  с  предварително  попълнена  декларация,  тъй 

като  според  членовете  на  комисията,  трябва  да  се  попълни 

декларацията пред тях. Иска да се установи нарушение на Изборния 

кодекс и да укажем на посоченото представителство в чужбина да 

спазва точно разпоредбите на закона и Методическите указания. 

Това  е  едно  общо  твърдение,  но  по-важното  е,  че 

Централната  избирателна  комисия  не  може  да  констатира 

нарушение, тъй като не можем да проверим дали такова нарушение 

е било извършено… (Реплики.)

Той твърди, че секционната комисия – без да сочи номера на 

секцията, в Торонто е секцията, но в същото време не е посочил нито 

име на избирател, както и кой е номерът на секционната избирателна 

комисия. И иска ние да констатираме нарушение и да им разпоредим 

да  допускат  декларациите  да  се  подписват  пред  изборното 

помещение. 

Аз считам, че ние не можем да констатираме – казах защо. 

Първо,  ние  не  можем  да  проверим.  Второ,  пред  нас  могат  да  се 
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обжалват само решенията за недопускане на избирател да гласува – 

не е този случаят, няма и такова твърдение в жалбата съгласно чл. 

109 от Изборния кодекс. А от друга страна, съгласно нашето писмо 

от четвъртък – в достатъчно ранен срок на секционните избирателни 

комисии е дадено указание декларациите да се подписват пред тях, 

което указание е методическо по своя смисъл, така че комисията не е 

допуснала нарушение. 

Предлагам  жалбата  да  остане  за  сведение,  а  аз  уведомих 

господин Гаджоков за това обстоятелство. Казах защо е за сведение. 

Защото няма такава възможност за обжалване и за констатация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Има ли различни становища? – Няма и няма как да  има в 

конкретния случай. 

Продължете, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Пристигнало  е  през  общото 

деловодство  по  имейла  с  вх.  №  НС-15-134  от  26  март  2017  г. 

Районната избирателна комисия – Ловеч, ни уведомява за броя на 

замените,  които  са  извършени  в  изборния  ден,  съгласно  т.  5  от 

оперативния  план,  в  съставите  на  секционните  избирателни 

комисии, които са пренебрежително малко. Може би не повече от 5-

6.

Също по имейла с вх.  № НС-15-306 пак от днешна дата,  е 

пристигнало  уведомление  от  РИК  –  Монтана,  за  извършените 

замени, които на територията на община Монтана са 3 на брой, а на 

Вълчедръм – 4. Това са всичките замени, които са станали. 

И още нещо: Получих по телефона запитване от Видин дали 

може  да  бъде  допуснат  гласоподавател,  който  е  заличен,  защото 

според този,  който го  е  заличил,  е  бил в  болница.  Насочих да  се 

ползва  нашето  съобщение,  което  качихме  в  ранните  часове  на 

нашата страница. 
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Отделно от това лицето не е било в болница. Явно по грешка 

е заличено, но има тази възможност, която ние създадохме с нашите 

указания днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

По този повод предполагам, госпожо Матева. Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  спомняте ли,  че ви докладвах 

днес в началото на деня един сигнал от гражданин от гр. Видин – 

Цветан Лозанов, който по същия начин беше заличен, тъй като бил в 

лечебно заведение. Изпратихме за проверка в районната избирателна 

комисия. Районната избирателна комисия е извършила проверката  и 

ни изпрати документите.  Освен Цветан Лозанов, още едно лице е 

включено в списъка на болница „София мед“ – София. (Реплики.) За 

същото става дума. 

Имаме изпратено и копие от списъка от „София мед“, който е 

изпратен  на  Столична  община  –  район  „Изгрев“,  който  го  е 

препратил на кмета на община Видин, за да бъдат заличени тези две 

лица от списъците по постоянен адрес. 

Господин Цветан Лозанов, когато говорих с него преди обяд, 

ми каза, че не е бил в болница и държи да се изясни случаят. Така че 

аз ви предлагам да вземем решение да гласуваме едно писмо, с което 

да попитаме началника на отдел „ПНАОИЧР“ на Болница „София 

мед“ от кой до кой момент тези две лица, които той е включил в 

списъка от Видин, са били в болничното заведение, за да установим 

дали наистина са били в болницата и по каква причина са включени 

в списъците и са предоставени да бъдат заличени от списъците по 

постоянен адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Господин Сюлейман, заповядайте. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ С-36-3 от 26 март 2017 г. Това е сигнал относно нарушаване на 

чл.  205,  ал.  5  от  Изборния  кодекс.  Сигналът  е  получен  по 

електронната  поща  на  Централната  избирателна  комисия  от 

господин Стефан Манов  – регистриран наблюдател,  като изрично 

упълномощен представител на Сдружение „Памет“. Той твърди, че 

на  интернет  сайта  на  в.  „Дневник“  –  „dnevnik.bg“ е  публикувана 

информация за наличие на резултати от социологически проучвания 

в  изборния  ден  и  на  самата  интернет  страница  са  направени 

директни  препратки  към   съответните  Facebook,  Twitter  и  Viber 

акаунти на в. „Дневник“. 

Тази информация е достъпна още на заглавната страница на 

сайта  dnevnik.bg  с  недвусмисленото  заглавие  „Ето  къде  може  да 

следите  резултатите  от  изборите“.  И  са  посочени  съответните 

линкове. 

Нещо повече, медията сама посочва в текста на публикацията 

си, че нарочно публикува по този заобиколен начин резултатите от 

проучванията,  за  да  избегне  санкция.  Тоест,  налице  е  напълно 

умишлено  действие  за  неспазване  на  разпоредбите  на  Изборния 

кодекс. 

Аз направих съответната проверка и наистина е точно така, 

както  е  посочено  в  самия  сигнал,  с  оглед  на  което  и  с  оглед 

практиката на  Централната избирателна комисия, въпреки че става 

въпрос  за  препратки  във  Facebook  и  Twitter  от  съответните 

доставчици на медийни услуги, предлагам Централната избирателна 

комисия да установи нарушение на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс 

и  съответно  да  бъдат  съставени  актове  –  да  упълномощим 

председателя на ЦИК да състави актове на „Дневник“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Подлагам на гласуване този проект на решение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

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

Солакова),  против  –  5  (Георги  Баханов,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Мария Мусорлиева, Таня Цанева).  

Уважаеми колеги, това е Решение № 4660-НС. 

Уважаеми  колеги,  кратък  отрицателен  вот:   Аз  също 

извършвах  проверки  на  страниците  и  онова,  което  видях,  е 

препратка към Twitter, линк към Facebook и към още една социална 

мрежа. 

Уважаеми колеги, други доклади? – Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ли жалба с вх. № 

Ж-99-1 от 26 март 2017 г. Жалбата е за нарушение в секция № 308 в 

Турция. Подадена е от Стефан Михайлов Петров в качеството му на 

наблюдател в секция № 308. И в нея той казва следното: „В секцията 

се говори на език, различен от българския. Членовете на комисията и 

застъпници разговарят на някакъв непонятен за мене език. И второ, 

един от членовете  на комисията  пуска бюлетини в урната  вместо 

гласоподавателите,  които  трябва  да  извършват  това 

собственоръчно“. 

Ще  се  опитам  да  се  свържа  с  някой  член  на  секционната 

избирателна комисия,  за  да  проверят този въпрос.  Евентуално ще 

дам указания да се говори на български в секцията и избирателите 

сами да пускат бюлетините в урната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

господин Арнаудов. 

92



Уважаеми  колеги,  връщаме  докладите  на  господин  Пенев. 

Предполагам успяхте да се запознаете. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, само припомням, че са качени 

във вътрешната мрежа, в папка с моите инициали… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Извинете, 

господин Пенев. (Реплики.)

Заповядайте,  господин  Пенев,  отново.  Извинете,  че  ви 

прекъснах. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Няма  нищо,  благодаря,  госпожо 

председател. 

Припомням,  че  видеоматериалите  са  публикувани  във 

вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали.  Припомням,  че  се 

касае за изявлението на господин Карадайъ след като е упражнил 

правото си на глас,  което е  отразено в няколко медии,  а  именно: 

„Канал 3“, „България он ер“ и телевизия „Европа“ или поне за тези 

три телевизии имаме изпратени два сигнала от Съвета за електронни 

медии, с приложени видеоматериали на технически носители. 

Припомням ви, че според мене в тези материали няма пряк 

призив  за  подкрепа,  а  има  по-скоро  изразена  лична  оценка  за 

очакваната от господин Карадайъ подкрепа за политическата партия 

и в този смисъл ми се струва, че не е налице нарушение на забраната 

за агитация в изборния ден.

 Разбира се, съм отворен за дебати и за дискусия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 

предложението на докладчика. 

Колеги, нека да го изгледаме. Не е дълъг материалът. 

(Коментари  и  уточнения  извън  микрофона,  запознаване  с  

видеоматериалите.)

Колеги, чухте предложението на докладчика.  Има ли други 

предложения? – Не виждам. Остава за сведение. 

Колеги,  имаме ли други доклади? –  Заповядайте,  господин 

Ивков и господин Райков след това. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  докладвам ви  за  сведение  и  за 

отчет  жалба  от  Нина  Чавдарова  и  Александра  Берданкова  като 

пълномощници на  Корнелия  Нинова.  Подали  са  в  10  ч.  сутринта 

жалба с вх. № Ж-63-2 в ЦИК. Озаглавена е жалба, но не е срещу 

мълчаливия отказ. Просто обясняват, че са подали в 10 ч. сутринта 

до  РИК-16  –  Пловдивска,  сигнал,  че  група  представители  на 

политическа  партия  „ГЕРБ“  са  се  легитимирали  само  с  копие  от 

пълномощно,  което не е  валиден документ.  Техният представител 

Десислава Иванова ги е сезирала и те ни сезират, че до този момент 

не се е произнесла РИК. Жалбата е постъпила в 14:40 ч. 

Аз своевременно се свързах с председателя на РИК веднага 

щом дойде жалбата при мен – това беше към 16 ч. Свързах се и с 

жалбоподателите  и  се  разбрахме  в  смисъл,  че  решението е  взето, 

качено е, установено е нарушение и не желаят ЦИК да се произнася. 

Тоест, уточниха, че първоначално са искали, но не е жалба срещу 

мълчалив  отказ  и  при  положение,  че  от  районната  избирателна 

комисия са се произнесли, остава за сведение. 

И още една, която в момента чета, защото бях навън – отидох 

да гласувам и аз. Жалбата е от Илиян Демиров Иванов – секретар на 

изборна секция 5900309 в Турция – Бурнава: „Господин Салим, член 

на избирателна комисия, говори на турски език и сериозно нарушава 

изборните  правила.  Също  така  извън  изборната  секция  хората  се 

разместват.  Също  така  се  води  агитация  на  турски  език,  като  се 

агитира за определена политическа партия. Застъпниците се мешат в 

изборния процес…“ 

Това  не  е  първият  подобен  сигнал  за  днес.  В  този  час  аз 

нямам за какво друго, освен за сведение да ви го докладвам, защото 

не съм  предприел мерки. Той е пристигнал при мене сега, преди не 

повече от час,  защото мен от час и 15 минути ме няма. И в 19 ч. не 

виждам  какво  може  да  се  предприеме  вече,  освен  да  имаме  за 

сведение тези неправомерни действия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Правилно 

ли разбрах, че РИК-а е наказал тези членове или греша? 
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ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Не,  РИК  не  е  наказал  никого,  а  е 

установил нарушение, защото не е в оригинал. Според мене не им е 

правилно решението, но нямаме жалба срещу решението на РИК, 

няма  и  оплакване  от  представителите  на  ПП  „ГЕРБ“.  Мисля,  че 

всичко е протекло в реда на нещата. Защото в крайна сметка законът 

предвижда пълномощно. Аз не бих установил нарушение, но РИК са 

установили нарушение, т.е. в полза на жалбоподателя от БСП и тъй 

като  няма  жалба  от  представители  на  „ГЕРБ“,  оставям  го  за 

сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да, разбрах 

много добре от първия път. Няма защо да се повтаряме. Просто се 

учудвам, че не бихте наказал вие за живо нарушение. 

Има ли други мнения, уважаеми колеги? – Няма. 

За следващ доклад заповядайте, господин Райков. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  бяха  ми  разпределени  днес: 

сигнал  с  вх.  №  84-1  от  26  март  2017  г.  от  госпожа  Стефка 

Димитрова,  която  има  сериозни  опасения,  че  не  й  е   записано 

правилно ЕГН-то, но е упражнила правото си на глас. Предлагам ви 

го за сведение. 

И   също   сигнал  с  вх.  №  82-1  от  госпожа  Маргарита 

Сидерова,  която  твърди,  че  е  чула  председателят  на  секционната 

избирателна  комисия  да  указва  на  хората,  че  е  задължително 

гласуването  с  преференции,  защото  това  е  преференция  и  било 

задължително. Ще се опитам да се свържа с лицето, за да уточним в 

кое училище и къде точно се намира. 

И другото. Вчера ви предложих за запознаване две жалби  от 

районната  избирателна  комисия  –  Перник,  но  изпитвам  сериозни 

притеснения, колеги, че продължават да не окомплектоват и двете 

жалби в своята цялост и липсват пълномощни и становища. Не мога 

да взема своето компетентно мнение по двете жалби. Едната е за 

градския  транспорт  в  гр.  Перник  по  сигнал  на  „Коалиция  за 

България“,  а  другата  е  за  агитационен  материал,  който  стои  на 
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сграда, по жалба на „Да България“, с което установяват нарушение, 

но и по двете жалби липсват пълномощни, преписка, снимки и това 

много ме притеснява. 

Проведох  два  разговора  с  председателя  на  РИК –  Перник, 

обяви, че ще ми ги изпрати, но още ги няма преписките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Убедена съм, че ще бъдат комплектувани преписките. 

Уважаеми колеги, имаме ли други доклади? – Не виждам. 

В такъв случай, колеги, с оглед на т. 5 от Оперативния ни 

план, както и графика, следващото свикване е в 21 ч., за да обявим 

края на изборния ден било към 20 ч., било към 21 ч. (Коментари и 

уточнения извън микрофона.)

Колеги, коригирам се. Въпреки Оперативния ни план, нека да 

се съберем след един час в 20 ч. тук, защото пък е възможно и да е 

приключил изборният ден на територията на цялата страна. 

Така че колеги, с това закривам тази част от заседанието ни. 

В 20 ч. отново ще бъдем тук. 

(Закрито в 19,00 ч.)

V.

(20:10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  16  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Откривам  тази  част  от 

днешното заседание. 

Уважаеми  колеги,  както  знаете,  в  момента  районните 

избирателни  комисии  събират  информация  от  секционните 

избирателни комисии дали изборният ден е приключил или в 20 ч. 

пред  секциите  е  имало  още  избиратели,  които  не  са  упражнили 

правото  си  на  глас.  В  първия  момент,  в  който  получим  тази 

информация, колеги, ще я представя на вниманието ви и тогава ще 
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направя  предложение  за  съобщение,  респективно  за  решение  в 

зависимост от информацията, която получим. 

Ето защо, колеги, сега ви моля да продължим тази част от 

заседанието си с докладите по жалби и сигнали, които вие казахте, 

че имате да докладвате на Централната избирателна комисия. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  едното  ви  го  докладвам  за 

сведение.  Това  е  от  Николай  Николов.  В  19:32  ч.  е  изпратено: 

„Възмутен съм от поредния избирателен фарс. Това е сравнително 

нов  момент  в  грандиозната  надпревара  и  манипулация.  Изгубих 

няколко минути, за да открия тези информатори…“ и т.н. Момчето е 

ІТ специалист. Малко несвързани са писанията и представя снимки и 

картинки с изборни резултати, от „Дневник“, „24 часа“ и „Оф Нюз“. 

Аз мисля, че ние вече наложихме наказания, така че го докладвам за 

сведение. А и в 19:32 ч… 

Към момента за сведение, но ще го проверя допълнително и 

ако ще установяваме нарушение, бихме могли в утрешния ден, при 

положение че сигналът е в 19:32 ч. и респективно дойде малко по-

късно при мене докато се обработи. 

Същото  е  положението  и  със  сигнал:  „Дами  и  господа, 

прилагам снимка, която е абсурдна манипулация“. В момента между 

другото сътрудникът в нашата стая проверява тази снимка къде е 

публикувана, как и после ще проверим дали имаме вече наложено 

наказание,  защото  този  сигнал  също  е  постъпил  в  18:44  ч.   и 

нормално е дошъл при мене около половин час по-късно, така че не 

можахме да извършим пълна справка, защото не можем да налагаме. 

Така че тези два сигнала за момента са за сведение, но ще 

останат в моята папка,  за да може, ако има нарушение, и то не е 

установено вече в днешния ден, да бъде установено в утрешния ден 

или в други ден или изобщо в срока, в който председателят на ЦИК - 

в тридневния срок трябва евентуално да състави акт, защото и двата 

сигнала са след или към края на изборния ден. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Уважаеми колеги, току-що получихме информация от нашите 

сътрудници, че в Ихтиман гласуването продължава – РИК 26, което 

означава,  колеги,  че  Централната  избирателна  комисия  ще  обяви 

края на изборния ден в 21 ч. 

Във връзка с това обаче, колеги, моля ви да отворим моята 

папка  за  днешното  заседание.  В  нея  е  качено  едно  съобщение  за 

гласуването след 20 ч. Моля да го погледнете. То е за територията на 

страната. 

Предлагам ви да публикуваме това съобщение на интернет 

страницата на комисията. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това съобщение за 

страната. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  предлагам  да  публикуваме  такова 

съобщение и по отношение на гласуването извън страната, като там 

където  пише  20  ч.,  съответно  21  ч.,  напишем  „местно  време“. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване и съобщението за 

извън страната. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
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Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги,  преди  10  минути  получих  сигнал  по  телефона. 

Отнася се за секция 003 в Свищов, където не допускат анкетьор да 

присъства  по  време  на  броенето.  Обадих  се  на  председателя  на 

районната  избирателна  комисия  –  Велико  Търново,  и  съответно 

дадох указание да бъде реагирано своевременно.  Надявам се да  е 

изпълнено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следваща беше госпожа Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  докладвам  ви  сигнал, 

получен  по  имейла  от  госпожа  Радостина  Белчева,  която  по 

същество се оплаква, че не е допусната да гласува с удостоверение 

за  настоящ  адрес,  тъй  като  секцията  й  е  изискала  да  вземе  това 

удостоверение и да го приложи към избирателния списък, но тя е 

отказала  и  по  този  начин  не  е  гласувала.  Търси  разяснение,  но 

според  мене  е  по-добре,  че  не  е  гласувала,  защото  щеше  да  е 

гласувала  в  нарушение  на  Изборния  кодекс.  (Реплики.)  Не,  с 

удостоверение за настоящ адрес и описва как си е сменила адреса, 

къде се е регистрирала.  (Реплики.) Тя така го е написала. А може и 

да си е взела удостоверение от общината. 

Предлагам  да  й  отговорим  по  имейла,  че  не  може  да  се 

гласува с удостоверение за настоящ адрес. Би могла да гласува, само 

ако беше включена в избирателния списък. Иначе щеше да извърши 

съществено нарушение на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Следващ  заявил  се  за  изказване  е  госпожа  Иванова  – 

заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги,  докладвам постъпил сигнал с вх. 

№ С-115-1. Сигналът е подаден от Турхан Абдула. Същият ни пише: 

„Здравейте!  Медията  „Терминал  3“  днес  цял  ден  агитира  за 

конкретна партия чрез  фейсбук страницата  си“.  Приложена е  към 

сигнала една статия с автор Кристиян Таков, за която се твърди, че 

текстът е препубликуван от фейсбук профила на автора, а заглавието 

дори на статията  е  поставено от въпросната  медия „Терминал 3“, 

която както казах, агитира чрез фейсбук страницата си. 

Доколкото Централната избирателна комисия не се занимава 

да  контролира  фейсбук,  предлагам  да  остане  за  сведение  този 

сигнал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други доклади? – Заповядайте, господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: И при мен постъпи един сигнал в 19:15 

ч. по телефона, от лице представило се само с едно име – Свилен, от 

с. Панайот Волов, който твърди, че в СИК 116 по негови спомени 

преди са били 180 човека в списъка, а сега е видял, че са над 200. 

Поискал е да вземе списъка от председателя, но той се държал грубо. 

Това ви го давам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви, че от секция 

№ 308 в Йенибъглар  председателят  Калоян Калоянов ни изпраща 

декларация за наблюдатели в изборната секция в Йенибъглар, като е 

описано на един лист и е посочено присъствието на наблюдателите. 

Аз предлагам да бъде за сведение. От „Обединени патриоти“ 

е.  Не  знам  защо…  (Реплики.)  Може  би  заради  това  –  колегата 

Арнаудов каза. Може би заради това колегите са преценили да ни 

информират. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Уважаеми колеги, имаме ли други доклади? – Заповядайте, 

госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз само исках да обобщя, че 

към настоящия момент са общо 114 постъпилите сигнали и жалби. 

Най-много  са  по  отношение  на  нарушения  на  предизборната 

агитация, като в много голяма част бяха за нарушения, извършвани 

в  социалните мрежи,  а  именно във фейсбук,  както и на  интернет 

страниците  на  печатни  издания  или  просто  на  интернет  сайтове. 

Тези които бяха от социалните мрежи, оставихме за сведение, тъй 

като  съгласно  Изборния  кодекс  те  не  са  доставчици  на  медийни 

услуги и не се контролират. 

По  отношение  на  електронните  сайтове  включително  се 

самосезирахме  и  Централната  избирателна  комисия  постанови 

решения, с които установи нарушение на забраната на чл. 205, ал. 5 

от Изборния кодекс. 

Имаме също така и много малко сигнали по отношение на 

представители,  наблюдатели  и  застъпници.  По  всичките  тях  ние 

взехме протоколни решения, указахме да бъдат допускани, както и 

също да им се предостави секционният избирателен протокол. 

Имахме и 23 сигнала относно нарушение при упражняването 

правото на вот. Това бяха избиратели със сменен адрес, които не се 

намираха в списъците или които бяха включени в списъци в лечебни 

заведения, пък съответно искаха да гласуват по постоянен адрес. На 

всички  тях  лично  отговорихме,  направихме  справка,  съответно 

изпратихме по компетентност на районните избирателни комисии. 

И  имаме  и  за  нарушение  организацията  на  работата  на 

секционните избирателни комисии, които по-скоро бяха във връзка с 

декларациите  и  затрудненията  на  избирателите  във  връзка  с 

попълването. Като нямаме нито един сигнал, че бюлетините не се 

сгъват  от  секционните избирателни комисии,  както други години. 

Нямаме нито един сигнал, че бюлетината съответно се е разгънала, 

което  означава,  че  тази  година  в  това  отношение  секционните 

избирателни комисии са добре обучени. 
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Това е като обобщение. Регистърът се обработва в момента и 

ще ви го представя,  за да го гласуваме и съответно да се качи на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  с  това  бих  искала  да  ви  приканя  за 

следното:  да  бъдем  тук  точно  в  21,00  ч.,  за  да  обявим  края  на 

изборния ден. 

Приключваме с тази част от заседанието. 

(Закрито в 20,25 ч.)

VІ.

(21,02 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. Откривам тази финална част 

от днешното заседание, от днешния дълъг ден. 

Колеги,  във вътрешната  мрежа виждате  в  екселски формат 

една  таблица,  наречена  „Край  на  изборния  ден“.  Това  е 

информацията, която получихме от районните избирателни комисии 

в страната относно края на изборния ден. 

Уважаеми  колеги,  изборният  ден  в  цялата  страна  е 

приключил.  Във  връзка  с  това  ви  моля  да  отворите  проект  на 

решение № 4638-НС – „Край изборен ден“ в моята папка. 

Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект на „решение 

относно  обявяване  края  на  изборния  ден  на  изборите  за  народни 

представители на 26 март 2017 г.

На  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  39  от  Изборния  кодекс 

Централната избирателна комисия

 Р Е Ш И:
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 Обявява  края  на  изборния  ден  на  изборите  за  народни 

представители на територията на страната на 26 март 2017 г. в 21.00 

ч.“  

Уважаеми колеги,  режим на гласуване на така предложения 

проект на решение. 

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

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  

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

Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Благодаря ви, колеги, това е Решение № 4661-НС. 

Уважаеми колеги, позволете ми да направя едно обобщение. 

Считам,  че  на  базата  на  информацията,  получена  в  Централната 

избирателна  комисия,  изборният  ден  на  територията  на  страната 

прочете  спокойно.  Жалбите  и  сигналите,  които  пристигаха  д 

Централната избирателна комисия, и като брой, и като съдържание 

не  бяха  от  характер,  така  че  да  опорочат  произвеждането  на 

изборите. Дори напротив. 

Както по-рано госпожа Бойкинова обяви, колеги, жалбите и 

сигналите бяха много по-малко от друг път и бих си позволила да 

кажа на този етап – несъществени. 

Бих  искала  да  пожелая  успешна  работа  на  членовете  на 

секционните избирателни комисии по преброяването на гласовете и 

тяхното  правилно  отчитане  в  секционните  протоколи.  Успешна 

работа  и   на  районните  избирателни  комисии,  които  да  осигурят 

бързо, качествено, ефективно приемане на документите от страна на 

секционните избирателни комисии. И ние, колеги, както винаги, сме 

готови след това да приемем документите от районните избирателни 

комисии. 

Колеги, моля ви за други доклади тази вечер.

Заповядайте, госпожо Иванова. 
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КАТЯ  ИВАНОВА:  Докладвам  ви  последни  постъпили 

сигнали. 

Постъпил е сигнал до Централната избирателна комисия с вх. 

№  Ж-118  от  26  март  2017  г.  Същият  е  подаден  от  Гюджан 

Фикретова Сабриева за нарушаване на изборния процес в СИК № 

002 в с. Браничево,  община Каолиново. Обръщам внимание, колеги, 

че събитията са се развили в 12:05 ч. през днешния ден. Сигналът е 

постъпил в 10:16 ч.  в Централната избирателна комисия. Госпожа 

Сабриева  твърди,  че  избирателният  списък  е  бил  изнесен  извън 

изборното помещение заедно с два броя празни бюлетини. 

Към  настоящия  момент  няма  как  районната  избирателна 

комисия  в  Шумен  да  осъществи  каквато  и  да  била  проверка  по 

случая, а от сигнала става ясно, че същият е адресиран до Районното 

управление  на  МВР  –  Каолиново,  и  до  Районната  прокуратура. 

Поради което, ако се касае за нещо по-сериозно, тези органи ще си 

свършат работата. Затова ви го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам ви още един сигнал, който е 

постъпил  от  упълномощен  представител  на  политическа  партия 

„ДОСТ“, с вх. № С-116-3, в който се твърди, че предсрочно е бил 

прекратен  изборният  процес  в  СИК  в  Буджа,  гр.  Измир,  поради 

което ни молят да разпоредим незабавно продължаване на изборния 

процес.  Преписката ми беше разпределена в 20:45 ч.  Веднага съм 

осъществила  връзка  по  телефона  с  председателя  на  съответната 

секционната  избирателна  комисия  господин  Себахтин  Мюмюнов, 

който ми заяви,  че  изборният  процес не  е  предсрочно прекратен. 

След  20  ч.  местно  време  са  събрани  толкова  документи  за 

самоличност, колкото членовете на СИК са преценили, че могат да 

обработят до 21 ч.  местно време, тъй като пред секцията е имало 

повече  от  200  души  и  към  момента  на  разговора  все  още 

продължаваше обработката на документите. 

Независимо от това аз се свързах по телефона и с Димитър 

Станчев от Министерството на външните работи, който е дежурен 
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към този момент, с молба да осъществи връзка с представителя на 

българската държава в посочената секционна избирателна комисия. 

Такава  връзка  е  осъществена  и  от  господин Петров е  потвърдена 

изцяло информацията, която ми беше подадена и от председателя на 

СИК господин Мюмюнов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Във връзка с това господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, свързан доклад към 

доклада на колегата Катя Иванова. По същия начин от телефон ми се 

обадиха и казаха, че са представители на партия „ДОСТ“ за същата 

секция  в  Измир  –  Буджа  (така  ми  казаха),  че  секционната 

избирателна комисия казала, че ще приключи изборния ден в 20 ч. И 

помолиха  да  се  свържем  и  да  дадем  указания,  но  ние  имахме 

заседание  в  този  момент и  Централната  избирателна  комисия  взе 

решение за извади съобщение на своята страница. 

След  това  пак  същите  хора  се  свързаха  с  мене.  Аз  им 

обясних. Тоест,  аз им обясних и им казах извадено съобщение на 

страницата на Централната избирателна комисия, тъй като има и на 

други места такива случаи. Просто всички секционни избирателни 

комисии  да  се  съобразят  със  закона  и  ако  има  избиратели  пред 

секционната избирателна комисия, които желаят да гласуват, да се 

спазват стриктно разпоредбите на закона. Обясних им какви са. Те 

казаха, че ги знаят. 

След това пак ми се обаждаха още 2-3 пъти. Казаха,  както 

каза и колегата  Катя Иванова.  На мен ми казаха,  че има 80 -  90 

човека пред секцията, но член на секционната избирателна комисия 

е излязъл и е събрал на 15 човека личните документи. На другите 

отказал да ги вземе. Аз им казах, че реално до 21 ч. е максимумът, в 

който може да се гласува - до 21 ч. и явно това е била и преценката 

на секционната избирателна комисия. 

И в тази връзка горе-долу едно и също сме казали. Тя каза: 

свържете  се.  Казах:  ние  сме  колективен  орган,  извадили  сме 

съобщение, те си знаят задълженията по закон и би следвало да ги 
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спазват. Но колегата Катя Иванова е осъществила и връзка, така че 

едно и също е като резултат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Уважаеми  колеги,  току-що  ми  беше 

предоставен сигнал с вх. № С-122-3 от 26 март 2017 г., постъпил по 

електронната ни поща в Централната избирателна комисия от Илиян 

Любомиров Иванов – секретар на секция № 309 в Измир – Бурнова 

1,  като  в  сигнала  се  твърди,  че  хората  отказват  да  напуснат 

изборната  секция.  Навън  се  попълват  декларации  от  19  човека. 

Полицията не се намесва. Членовете на комисията се заплашват със 

саморазправа.  Не  можем  да  работим,  стресът  е  огромен, 

фалшифицират се подписи на декларации. Води се пряка агитация 

вътре в изборната секция…

С последващо писмо, което е 3-4 минути по-късно изпратено, 

се заявява, че в кабините влизат по повече от един човек – влизат по 

трима. 

И след  още  пет  минути  в  Бурнова  1  –  Измир,  заявява,  че 

„продължават  заплахите  за  нашита  сигурност,  полицията  не  се 

намесва,  нея я  няма,  хората  от секцията  се страхуваме за  живота 

си…“

Във  връзка  с  това,  колеги,  предлагам  незабавно  да 

осъществим връзка с Министерството на външните работи и разбира 

се  с  колегите  от  секционната  комисия,  да  бъдат  предприети 

адекватни действия за осигуряване на сигурността и безопасността 

на  колегите  ни  от  секционната  избирателна  комисия  и 

законосъобразното приключване на изборния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

И да бъдем информирани за действията, които са предприети. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Свързах  се  с  госпожа  Хабибе 

Ахмед, и тя ме увери, че в момента затваря и приключва изборният 

ден. Затваря помещението. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, значи 

и този сигнал вече е решен и остава за сведение. 

Колеги,  имаме  ли  други  доклади?  –  Заповядайте,  госпожо 

Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № С-120-2 от 

днешна дата ми беше разпределен сигнал или жалба за недопускане 

до  гласуване  в  Съединените  американски  щати  –  Пенсилвания, 

секцията е с  № 528. Сигналът е от Цветомира Дончева Иванова. Тя 

ни информира,  че паспортът и личната й карта са изтекли и са в 

процес на подновяване. Явила се да гласува, но не била допусната, 

тъй като, от една страна, не била подала предварително заявление за 

гласуване, а от друга документът, който са й издали от Посолството 

на България в САЩ, не е озаглавен „Удостоверение“, а „Разписка“. 

„Отказаха също така да ми направят писмен отказ. Аргументът е, че 

не са длъжни и нямали формуляр в изборните книжа за такъв“. 

В  края  на  предходното  заседание  ми  звънна  един  от 

членовете на комисията и ми зададе този казус. Подробно й обясних, 

че на основание чл.  100, ал. 4 отказът за допускане трябва да е в 

писмен вид. Казах й, че образец на решение би могла да потърси в 

Методическите указания и че трябва да връчи на лицето съответно 

тяхното решение. Тя каза, че ще потърси и попита: „Не можем ли да 

я допуснем?“

Обясних й, че тъй като не й е издадено удостоверение, не би 

могла да  бъде допусната.  Така  че  не  виждам какво повече бихме 

могли  да  направим по този  въпрос,  тъй  като  така  или иначе  ние 

разгледахме  сигнала  на  госпожа  Цветомира  Иванова.  Друго  не 

виждам какво би могло да се направи по въпроса. Лицето не може да 

бъде допуснато… (Реплики.)

Сигналът е пристигнал в 20:34 ч. наше време. Това е което 

дадох като указание. Колегите бяха тук и чуха  разговора ми. Това е 

станало в щата Пенсилвания. И паспортът, и личната й карта са с 

изтекъл срок на валидност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, регистърът е качен в моята 

папка и е този регистър с час 21:05 ч. Моля с протоколно решение да 

го публикуваме на страницата, като аз ще го проверя още веднъж за 

евентуални технически грешки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, моля да гласуваме публикуването. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

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

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

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

Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  докладвам  и  аз  моя  последен 

сигнал поне до тоя момент, който съм получила.  По-скоро това е 

писмо от една гражданка, която е гласувала в Драгалевци. Твърди, 

че в бюлетината не е имало „Движение Да България“. Пита: „Аз ли 

сгреших?“ 

Направена е справка. Всички бюлетини са били по образец. 

Няма такъв случай. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли други доклади? – Не виждам. 

Колеги, да си пожелаем и успешно приключване на изборния 

ден  за  българските  граждани  извън  страната,  съобразно  местното 

време.  И  безпроблемно  приемане  на  резултатите  от  гласуването 

извън страната. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

108



ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във връзка  визуализацията  на интернет 

страницата говорих с „Информационно обслужване“ АД. При първа 

готовност  междинните  резултати  ще  бъдат  вече  почвани.  Имат 

готовност  към  12  ч.  при  един  по-пълен  масив  на  данните  да  ги 

качваме на нашата страница. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Получих  сигнал  от  наблюдатели  в 

РИК 17. Местата на наблюдателите и застъпниците са разположени 

така, че не вижда начинът на работа на комисията и в изчислителния 

център.  Да  дадем указания  да  ги  придвижат,  така  че  да  могат  да 

виждат, без да се месят, разбира се, в работата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  с  това  приключваме  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

Колеги,  свиквам  следващото  редовно  заседание  на 

Централната избирателна комисия във вторник, 28 март 2017 г., от 

10,30 ч., като знаем, че е възможно да се наложи утре също да има 

извънредно заседание. 

Приятна вечер, колеги!

(Закрито в 21,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенографи:

Стойка Белова

Нина Иванова
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Цвета Минева
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