
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л  

№ 515

На  28 март  2017  г.  се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния 

Д н е в е н   р е д

1. Проект на решение относно промяна в състава на СИК 

извън страната

Докладчик: Иванка Грозева 

2. Доклад относно местен референдум  – Провадия.

Докладчик: Катя Иванова 

  3.Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладчици:  Мария  Бойкинова,  

Владимир Пенев, Бойчо Арнаудов

3а.  Предложение до Президента за насрочване на частични 

избори. 

Докладчици: Ивайло Ивков

4. Доклади по писма. 

Докладчици: Севинч  Солакова,  

Таня  Цанева,  Иванка  Грозева  

Румяна Сидерова, Ивайло Ивков,  

Бойчо Арнаудов  

5.   Разни. 
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ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  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, 

Румен Цачев, Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАЩИ:  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова. 

Заседанието  бе  открито  в  14,15  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

*     *     *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден  уважаеми 

колеги,  в  залата  сме   13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Откривам  днешното 

заседание. 

Уважаеми колеги, преди да ви предложа проекта за дневен 

ред,  бих искала да изразя задоволството си от това,  че районните 

избирателни комисии предадоха документите си в ЦИК значително 

по-рано,  с  един  ден  по-рано  отколкото  на  предходни  избори   и 

съобразно указанията, които Централната избирателна комисия им 

даде. 

Уважаеми колеги, предлагам следния проект на дневен ред. 

1. Проект на решение относно промяна в състава на СИК 

извън страната.

Докладчик: Иванка Грозева 

2. Доклад относно местен референдум  – Провадия.

Докладчик: Катя Иванова 

  3.Доклади по дела, жалби и сигнали. 
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Докладчици:  Мария  Бойкинова,  

Владимир Пенев

4. Доклади по писма. 

Докладчици:  Севинч  Солакова,  

Таня  Цанева,  Иванка  Грозева,  

Румяна Сидерова, Ивайло Ивков

5. Разни. 

Колеги, имате ли предложение за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? 

Заповядайте господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в т. 3 - Доклади по дела жалби и сигнали и в т.4 – 

Доклади по писма. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви  господин 

Арнаудов. 

Втори беше господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз моля да направим разместване, защото 

мислих, че писмо само ще ви докладвам, но не е писмо, а трябва 

решение да вземем за частични избори. Така че вместо в писма една 

точка  след  жалбите  може  би,  да  предложим  до  Президента  за 

насрочване в частични избори. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах това като т. 3а.

Проект  на  решение  за  предложение  до  Президента  за 

насрочване на частични избори. 

Господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Да ме включите в точка - Доклади, дела, 

жалби и сигнали и по точка 4 – Доклади по писма. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви  господин 

Райков. Други колеги? Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Бойчо Арнаудов, Владимир 
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Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева) 

- против 1 (Йорданка Ганчева). 

Уважаем колеги, дневния ред е приет. 

Позволете ми преди началото да направя няколко съобщения. 

Първо, докладвам ви колеги във вътрешна мрежа в моя папка 

две  писма.  Предходното  е  от  25.03.2017  г.  Тогава  съм  ви  го 

докладвала. Сега ви докладвам ново писмо НС-23-89-2 от 28.03.2017 

г. за сведение. 

На второ място, бих ви предложила, тъй като Обществения 

съвет  към Централната  избирателна комисия би искал да  проведе 

заседание  днес,  колеги  предлагам  ви  да  им  осигурим  достъп  до 

мястото тук, на което те провеждат своите заседания. 

Колеги,  възразявате  ли?  Не  виждам  възражения  по 

отношение на осигуряването на Обществения съвет. Ще подложа на 

гласуване и това. 

На  трето  място  с  придружител  от  страна  на  Централната 

избирателна  комисия  предлагам  да  осигурим  достъп  на 

наблюдателите  ни  от  ОССЕ  до  помещенията  долу,  както  и  по 

отношение на писмото, както правилно госпожа Ганчева ми обърна 

внимание, да осигурим достъп и на това лице. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  тези  три 

предложения. 

Режим на гласуване.

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

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

Сюлейман, Таня Цанева) - против - няма. 

Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния 

ред. Заповядайте госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-04-01-37 

с индекс 48 от 26.03.2017 г. по електронната поща в 21.21 часа е 
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пристигнала  грама  от  Министерство  на  външните  работи  за 

извършване на една замяна в Норвегия в 239-та секция – Ставангер. 

Както виждате грамата е пристигнала след като ние обявихме края 

на  изборния  ден.  Става  въпрос  за  едно  лице,  което  е  работило. 

Направих  ксерокопие  на  протокола  от  секция  232.  Лицето  Тодор 

Милков  Кесаровски  е  зам.–председател  и  се  е  подписал  на 

протокола, което означава, че е работил. Поради което ви предлагам, 

макар  и  пост  фактум,  тъй  като  това  е  първото  заседание  след 

приключване  на  изборния  ден,  да  гласуваме  замяната,  като 

освободим  Тодорка  Георгиева  Славчева  като  зам.-председател  на 

секционна  избирателна  комисия  Норвегия  –  Ставангер  и  да 

назначим Тодор Милков Кесаревски. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, имате 

ли коментари, предложения? 

ИВАНКАГРОЗЕВА: Грамата е пристигнала в 21.21 часа, след 

като ние сме обявили края на изборния ден. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми  колеги, 

подлагам на гласуване предложения ни проект на решение. 

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

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

Сюлейман, Таня Цанева) - против - няма. 

Колеги, това е решение № 4662-НС. 

Колеги, подлагам на гласуване изпращането на решението с 

писмо до Министерство на външните работи. 

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

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

Сюлейман, Таня Цанева) - против - няма. 

Уважаеми  колеги,  преди  да  преминем  към  точка  втора  от 

дневния  ред,  позволете  ми  още  един  доклад  за  сведение.  Във 
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вътрешната  мрежа  извън  всички  папки  с  №  24-03  –  2017  г.  е 

публикуван стенографския протокол от срещата с парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа. Колеги за сведение. 

Давам думата на госпожа Иванова по точка втора. 

КАТЯ ИВАНОВА: 

Уважаеми колеги, в папка с моите инициали от днешна дата е 

качено писмо с вх. № МР-06-6, с което кмета на Община Провадия 

инж.  Филчо  Филев  ни  уведомява,  че  на  заседание  на  Общински 

съвет – Провадия, проведено на 21.03.2017 г. е взето решение № 18-

348  от  същата  дата  за  провеждане  на  местен  референдум.  Аз  си 

направих  труда  да  вляза  в  сайта  на  Община Провадия  и  да  видя 

материалите от заседанието на Общинския съвет. Установява се, че е 

създаден  инициативен  комитет,  който  е  внесъл  предложение 

подписка в Общински съвет за провеждане на местен референдум. 

Подписката е от 1303 лица с избирателни права. Въпросите, които се 

поставят  на  местния  референдум  са:  Подкрепяте  ли  солени 

минерални бани –  Провадия  да  бъдат  възстановени с  функция за 

балнеолечение.

Вторият  въпрос  е  подкрепяте  ли  единствената  болница  в 

Провадия.  Многопрофилна  болница  за  активно  лечение  „Царица 

Йоана“ – Провадия да бъде запазена и възстановена във вида ѝ от 

2010 г. с родилно и хирургично отделение. 

Като дата за произвеждане на референдума е определена 14 

май 2017 г. С решението са утвърдени образци на книжа за местния 

референдум,  съгласно  приложение  1.  Одобрени  са  разходи  за 

организацията и финансирането на референдума в размер на 25 000 

лв. Общинският съвет е възложил на кмета на Община Провадия и 

общинската  администрация  да  осъществяват  организационно 

техническата подготовка на местния референдум. Докладвам ви го 

на този етап само за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Благодаря  госпожо 

Иванова. 
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Продължаваме колеги с  т.  3  от  дневния  ред  –  Доклади по 

дела, жалби и сигнали. 

Първа е госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

осем акта за установяване на административно нарушение, които са 

връчени. Това е № 8 срещу Алфа Ти Ви, акт № 9 срещу Алфа Ти Ви, 

акт № 3 и 4 срещу Вижън лап. Двата акта 6 и 7 срещу Коалиция 

обединение ДОСТ, както и актовете срещу вестник „Труд“ и вестник 

„24 часа“. Всички те са надлежно връчени и ще бъдат изпратени до 

областния управител за издаване на наказателни постановления. 

В тази връзка ви докладвам и едно писмо от вестник „Нов 

живот“  –  Кърджали,  в  което  ни  питат  какво  е  станало  с  акта  за 

установяване на административно нарушение, който сме съставили 

въз основа на наше решение 4640 от 25 март 2017 г. Дали е връчен, 

дали е изпратен на областния управител. Ще отговорим, че акта е 

изпратен чрез район Оборище за връчване на акта за установяване на 

административно  нарушение,  след  което  ще  бъде  изпратен  на 

областния управител за изготвянето на наказателно постановление. 

Моля, да гласуваме отговора. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, режим 

на гласуване на този отговор. 

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Йорданка 

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

Сюлейман, Таня Цанева) - против - няма. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Продължете с докладите 

си. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  докладвам ви в моята папка 

е решение по административно  дело 3451 от 2017 г. Преписката е с 

вх. № НС-08-84. Цялата преписка е качена, защото ни е върната от 

съда от 27.03.2017 г. С това решение по административно дело 3451 

Върховния административен съд отменя решението на Централната 
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избирателна комисия в частта, с която ние постановихме спиране на 

разпространението  на  притурката  към  вестник  „Телеграф“  – 

„Маските на задкулисието“. 

Отменя  го,  защото  счита,  че  с  него  не  се  съдържат 

фактически  основания  и  мотиви,  защо  сме  постановили  тази 

принудителна  административна  мярка  и  съответно  за  разлика  с 

предаването „От мармалад“ – Би Ти Ви, връща със задължителни 

указания  на  Върховния  административен  съд,  Централната 

избирателна комисия да се произнесе наново. Но аз считам, че към 

настоящия  момент  вече  липсва  правен  интерес  от  такава 

принудителна  административна  мярка,  спиране  на 

разпространението,  защото  изборите  приключиха.  И  тя  се 

разпространяваше  само  чрез  ежедневника  вестник  „Телеграф“. 

Поради което ви го докладвам за сведение. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нали  всички 

считаме така. Благодаря. Продължете. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Докладвам  ви  определение  по 

административно дело 3494 от вчера. То е по жалба на политическа 

партия  АТАКА  от  Магдалена  Ташева.  С  това  определение  съда 

остава  без  разглеждане  жалбата,  тъй  като  изборите  са  вече 

произведени  и  съгласно  разпоредбата  на  чл.  186,  ал.3  от  ИК, 

партиите  и  коалициите  и  инициативните  комитети   са  длъжни  в 

седемдневен срок след изборния ден да премахнат поставените от 

тях агитационни материали. Нашето решение беше отхвърлително. 

А решението на Пловдив област беше с диспозитив да се укаже на 

кмета  да  премахне  агитационните  материали  в  нарушение  на 

Изборния  кодекс. И затова съда е постановил, че към този момент 

те са длъжни да си ги премахнат след приключване на изборите. 

Също  така  ви  докладвам  и  определението  на  Върховния 

административен съд.  Делото е  3211 – 2017 г.  и  е  по жалбата на 

инициативния  комитет  на  Слави  Трифонов,  както  и  на  нашата 

жалба. С това определение съда остава без уважение направените в 

касационната  жалба  от  инициативния  комитет  представляван  от 
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Слави  Трифонов,  да  се  назначи  нова  съдебна  математико-

статистическа  експертиза  с  изложените  мотиви.  А  именно,  че   в 

касационното  производство  не  се  допуска  изготвянето  на 

заключение. В касационната инстанция не се допускат технически 

експертизи  и  установяване  на  факти,  които  би  следвало  да  се 

установят в първоинстанционното производство. 

Делото е насрочено за 6 април. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Да  престанем  да  спираме  хората  да  си 

отварят помещенията.  Да не чуя повече от тук нататък,  че  имало 

някакви проблеми. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Благодаря  господин 

Чаушев. Продължаваме. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви жалба във вътрешната 

мрежа НС-22-278 от 27.03.2017 г. Тя е ръкописна. Докладвам ви я за 

сведение. Тя е от Мехмед Алилов Топалов от област Благоевград с. 

Огняново,  който  е  недоволен  от  това,  че  е  имало  блокада  на 

границата и са възпрепятствали правата на избирателите от Турция. 

Още  една  жалба.  Тя  също  е  ръкописна.  НС-22-284  от 

28.03.2017  г.  Тя  е   от  Северозападна  България  –  Лом.  Така  е 

наименована. В нея се оплакват от това, че се е извършвала агитация 

на език различен от българския в ромските махали. Докладвам ви ги 

за  сведение,  тъй  като  към настоящия  момент  не  може да  вземем 

отношение и няма и конкретно твърдение. Те са общи оплаквания. 

Колеги, докладвам ви в моята папка доклад за постъпилите в 

ЦИК жалби и  сигнали  в  изборния  ден,  изготвен  от  група  жалби. 

Предлагам за сведение. Аз ви запознах още в изборния ден за типа 

нарушения,  за  нашите  решения,  които  сме  взели.  Регистърът  е 

публикуван. Решенията са качени в регистъра в изборния ден, както 

и  в  публичния  регистър  на  сигналите  и  жалбите.  Отправям 

благодарност  към  групата  жалби,  която  мисля,  че  положи  много 

усилия в изборния и след изборния ден. Включително ми направиха 
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предложения  за  организацията  на  работата  в  следващите  избори. 

Като например всички сигнали, които идват по имейл да се отварят 

от групата жалби на место, защото има забавяне от деловодството 

докато дойде в регистъра, както и че може да ползваме деловодна 

система,  в  която  много  по-бързо  да  става  въвеждането  и  да  се 

изготвят справки.

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  госпожо 

Бойкинова. Това бяха вашите доклади. 

Колеги, следващ докладчик е господин Пенев. Заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Ако  правилно  съм  чула  колегата 

Бойкинова  из  между  тези,  които  докладва  за  сведение  жалби  и 

сигнали  имаше  поне,  аз  така  чух,  че  става  въпрос  за  блокада  на 

границата и възпрепятстване, не цитирам дословно, само по памет, а 

възпрепятстване  на  правото  да  гласуват  избиратели  от  Турция. 

Точно това чух. 

Аз  приемам,  че  всички  жалби  и  сигнали,  които  тя  изчете 

може да бъдат оставени за сведение, но не и този сигнал. Защото не 

е  от  нашата  компетентност  дори  да  беше  в  изборния  ден,  да 

проверим налице ли е блокада и възпрепятстване.  А изпълнението 

на конституционното право и законовото задължение е да гласува. 

Затова в тази част предлагам да не е за сведение. Не съм запозната. 

Ако е публикувана жалбата във вътрешната мрежа ще се запозная. 

Само  номера  да  запиша  и  тогава  ще  направя  предложение,  ако 

преценя, че не е за сведение. 

Предлагам  по  тази  жалба  и  сигнал  да  има  гласуване  за 

отлагане. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  предлагам  да  се  изпрати  на 

всички  колеги.  Говори  се  извън  микрофон  да  се  предоставят 

оригинали от ръководителя на група жалби. След като не е качено 

би  трябвало  всички  да  се  запознаят  с  нея.  Колегата  Солакова 
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предложи,  каза, че  един колега ще се запознае, а другите какво да 

направим? 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо  Ганчева,  тъй 

като е на микрофон, процедура госпожо Ганчева. Аз съм резолирала 

за  качване  във  вътрешната  мрежа.  Така  че  няма  да  подложа 

процедурата на госпожа Солакова в момента за отлагане, тъй като тя 

е естествена. Отлага се докато се публикува във вътрешната мрежа и 

се запознаем. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик,  господин 

Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-

277 от 27.03.2017 г.  Постъпил е  сигнал по електронната  поща на 

Централната  избирателна  комисия.  В  него  се  съдържа  следното: 

„Това нарушение ли е? Ето как в Турция  попълваха декларации за 

гласуване извън изборните секции.“ Може би е имало някакъв опит 

за препращане на някакъв снимков или видеоматериал, но е видно, 

че такъв не е прикачен, поради което аз ви предлагам да остане за 

сведение този сигнал. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам други 

становища. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  постъпило  е  в  Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-20-112 от 27.03.2017 г. писмо от 

Съвета за електронни медии, с което ни уведомяват, че при проведен 

мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги е 

установено,  че  в  изборния  ден  на  26.03.2017  г.  се  огласяват 

резултати от вота преди 20.00 часа в противоречие с нормата на чл. 

204, ал. 3. И е посочено, касае се за БНТ в 19 часа 56 минути и 32 

секунди Нова телевизия в 19 часа 55 мин. и 35 секунди Би Ти Ви в 

19 часа 55 мин. и 50 секунди,  България Он Еър в 19 часа 56 мин. и 

05 секунди и Дарик радио 19 часа 55 мин и 54 секунди.  Приложен е 

технически  носител  с  видеоматериал,  които  са  публикувани  във 

вътрешната мрежа в моя папка в днешно заседание. 
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Колеги,  при  предишните  избори  имахме  подобен  сигнал. 

Като  изрично  е  посочено,  че  тези  часове,  които  ви  оповестих  са 

всъщност от тайминга на Съвета за електронни медии. Във всички 

материали,  които аз  изгледах е  видно,  че  по самите телевизии се 

отброяват последни секунди преди 20.00 ч. Касае се за разминаване 

в  тайминга  на  телевизиите  и  на  СЕМ и то  с  разлика  от  няколко 

минути. Затова отново ще предложа, както предложих и предишния 

път, този сигнал да остане за сведение, тъй като ми се струва, че за 

една, две минути е несериозно да установяваме нарушение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължете господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  продължавам  с  нещо  по-

сериозно. По електронната поща е постъпил с вх. № НС-22-280 от 

27.03.2017  г.  сигнал  от  госпожа  Петя  Стоевска.  Посочила  си  е 

телефон за контакти и адрес. Към сигнала е приложено сканирано 

копие на протокол съставен в секция № 2346-02-089. Това е в София 

на втория етаж на сградата находяща се на ул. „Балканджи Йово“ 18, 

административен район Красно село. Този протокол е подписан от 

председател,  секретар  и  членове  на  секционната  избирателна 

комисия.  В  него  е  описано,  че  зам.-председателя  Иванка  Илиева 

Иванова  е  влезнала  в  тъмната  стаичка  заедно  с  гласоподавател. 

Отказала  е  въпреки  настояването  на  председателя  да  излезе  от 

тъмната стая.  След което е излязла,  поставила е втория печат и е 

пуснала вместо гласоподавателя бюлетината в кутията за гласуване. 

Също така се твърди, че госпожа Петрова е чула номера на 

партията от списъка на кандидатите от кандидатската листа явно при 

гласуването  върху  бюлетината.  Публикуван  е  този  сигнал  и 

материалите към него във вътрешната мрежа в моя папка в днешно 

заседание.  Нека  колеги  се  запознаем  и  да  преценим  каква  би 

следвало  да  е  реакцията  ни  в  този  случай.  Като  разбира  се 

евентуално  при  необходимост  да  извършим  и  допълнителна 

проверка, защото се касае за сериозно нарушение на методическите 
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указания  на  ЦИК  и  на  реда  за  гласуване  от  зам.-председател  на 

секционна избирателна комисия. 

Освен сезирането на други органи, при преценка няма пречка 

да се потърси и административно наказателна отговорност. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Случаят описан ли е в протокола на СИК?

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Подробно  е  описан  в  протокола  на 

СИК. Има подписи на членове, на председател и на секретар. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Съжалявам.  Този  нюанс  ми  убягна.  В 

случая е описан в протокола на СИК, който вече на всичкото отгоре 

е  и  качен  в  нашите страници.  Той е  придобил публичност,  ако е 

описан.  Нали за това става въпрос? Явно вече е и написан. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Този протокол е нарочно съставен в 18 

часа и 15 минути на 26 март 2017 г. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Явно  може  би  не  е  в  секционния 

протокол,  но  във  всеки  случай  присъства  в  книжата.  Случаят  е 

извършен в ситуация  СИК, която е в компетентността на РИК. Горе 

долу за случая РИК все още действа. И тук вече влизаме в едно ново 

поле. Мисля, че е време и много добре знаем, че едно от слабите ни 

места е именно дейността на СИК. Мисля, че този случай трябва да 

се разгледа обстойно. Да се прецени със съответните процесуални 

действия и проверки, но е време да започнем и съответните действия 

по  отношение на  членове  на  СИК,  които  не  си  вършат  работата. 

Определено  трябва  да  започнем  и  по  тази  линия.  Не  само  да 

наказваме медии,  респективно застъпници,  наблюдатели и прочее, 

на които извършваме проверки, но забравяме вече за структурния си 

проблем, че някои членове на СИК просто прекаляват и са извън 

контрол. 

Мисля,  че  случая  трябва  да  бъде  проверен  и  съответно  да 

дадем първите лястовички, че членовете на СИК не са извън закона. 

Това е моето предложение с тези общи забележки. Но е време ЦИК 

да  започне  и  по тази  линия със  съответните  си правомощия чрез 
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РИК-овете, за да може да създаваме вече и друг тип ред и да не се 

оправдават, че нямали време, свършвали дейността си и вече били 

извън контрол. 

Напротив, ако няма контрол СИК-овете ще продължават да 

си вършат тези неща. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  аз  имам  молба.  Наистина  се  запознайте  с  тази 

преписка.  Молбата  ми  е  да  преценим.  Да  препратим  на  РИК  по 

компетентност  за  налагане  на  административно  наказание.  Да 

помислим за евентуално препращане на други органи. Запознайте се. 

Имаме възможност и време. Изборният ден мина. Има достатъчно 

време да може да прецизираме нашите действия. 

Продължете господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, последния ми доклад е по една 

жалба  постъпила  в  предизборния  ден.  Тя  е  с  вх.  №  НС-15-297. 

Жалбата  е  от Ивилина Валентинова Раденкова срещу решение № 

114-НС на РИК 23 от 22.03.2017 г. Цялата преписка е публикувана. 

Тя е пристигнала на 25 март в 17.41 часа. И понеже касае решение на 

районната избирателна комисия днес е срока за произнасяне по нея. 

Качена е. Номера е НС-15-297. Аз не съм изготвил проекта. Тоест 

при всички случаи ще помоля да върнем доклада ми да речем след 

половин  час,  за  да  мога  да  изготвя  решението,  което  ще  ви 

предложа. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Господин  Пенев  ще 

върнем доклада ви. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка 

господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви сигнал постъпил 

от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-111 от 27.03.2017 г. 

Той  се  намира  в  моя  папка  днешно  заседание.  В  него  се  твърди 

следното.

При  проведен  мониторинг  върху  отразяването  на 

предизборната кампания за извънредни парламентарни избори  2017 
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г. по програма на Радио Плевен се установи, че на 20.03.2017 г. от 

8.34  часа  до  8.35  часа  се  излъчва  платена  форма на  предизборна 

агитация. Същата не е обозначена съобразно законовите изисквания 

за  предупреждение,  че  купуването  и  продаването  на  гласове  е 

престъпление. 

Изпращаме ви  един брой електронен  носител със  запис  от 

част на програмата на Радио  Плевен, община Плевен с цел преценка 

по  компетентност  за  съответствие  на  излъчването  с  изборното 

законодателство. 

Ако нямам други предложения, предлагам това да остане за 

сведение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, не виждам други предложения. 

Уважаеми  колеги,  следващия  докладчик  по  тази  точка  е 

господин Райков. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  за  трети  път  ви  връщам  към 

моята  жалба  Перник.  Резултатът  продължава  да  е  същия  и  да  е 

плачевен. Аз като докладчик не мога да си оформя становище, тъй 

като  е  ненадлежно упълномощена  страна.  В  смисъл  жалбата  е  от 

въпросния господин. Продължават да ми изпращат. И вече на трима 

колеги им се разпределя тази преписка. Тя е окомплектована. Може 

да я видите в моята вътрешна мрежа. Но пълномощно продължава да 

не  пристига  при  мен.  Няма  пълномощно  на  лицето,  което  е  по 

жалбата. Предлагам да я  оставим без разглеждане. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:   Господин  Райков,  тъй 

като няколко пъти докладвахте, моля ви само за протокола кажете в 

две изречения действията, които сте предприели, за да се снабдите с 

пълномощно. 

МАРТИН  РАЙКОВ:  Действията,  които  съм  предприел  в 

момента  документите  са  ми  пристигнали  от  РИК  в  оригинал. 

Няколко  пъти  се  разпределят  по  различни  колеги.  Достигнаха 

всички преписки при мен. Ето я цялата събрана папка по жалбата за 

нерагламентирано разлепяне  в предполагаемия градски транспорт, 



16

което не е установено.  Това са частни линии на Перник. Опитах да 

се свържа с лицето, поне да си представи пълномощното. В жалбата 

няма  телефони  за  контакт  на  лицето,  което  е  пуснало  жалбата. 

Предлагам това, което ви предложих. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, чухте 

доклада на господин Райков. Ясно стана. Възразявате ли да реагира 

Комисията по този начин. 

Заповядайте госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не възразяваме да бъде оставена без 

разглеждане, но само да добавя още един мотив. И поради липса на 

правен  интерес,  тъй  като  към  настоящия  момент  изборите  са 

приключили. Така или иначе всички агитационни материали следва 

да бъдат премахвани, съгласно Изборния кодекс от самите партии, 

коалиции и инициативни комитети, които са ги поставили. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не възразявам. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Уважаеми  колеги, 

подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги 

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,   Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Таня Цанева) - против – 1 (Ивайло Ивков ). 

Уважаеми колеги, това е решение № 4663-НС. 

Господин Райков имате ли още доклади по тази точка? Няма. 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 

Заповядайте госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, може би по-късно 

ще помоля отново да бъда включена, тъй като с някои от преписките 

не съм готова. 

Докладвам ви вх.  № ЦИК-09-54 от  28.03.2017 г.  Докладна 

записка  от  Дирекция  „Администрация“  за  подновяване  на 

удостоверението  за  електронен  подпис  на  председателя  на 

Централната избирателна комисия. 
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Предлага се Комисията да вземе решение за подновяването за 

365 дни валидност. Общият разход за услугата възлиза около 70 лв. 

без ДДС. Налични са средствата. Предложението е да бъде одобрено 

подновяването и извършването на разходи по това. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Георги  Баханов,  Ерхан 

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

Бойкинова,   Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева) - 

против – няма. 

Продължете госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в момента ще ви 

докладвам за сведение и запознаване. Моля да обърнете внимание, 

тъй като е от 24 март, но не беше от спешните писма, затова не съм 

ви го докладвала. Може и да сте го пропуснали в моята папка. 

Вх.  №  НС-04-01-130  от  24  март  2017  г.  Това  е  писмо  от 

главния секретар на Министерство на външните работи във връзка с 

отправено  от  наша  страна  искане  за  съдействие  във  връзка  с 

организирането на заседание на Изпълнителното бюро. 

Уважаеми  колеги,  това  е  отговор  на  нашето  искане  за 

съдействие във връзка с осигуряване на специализиран транспорт и 

охрана  на  гостите  на  заседанието  на  Изпълнителното  бюро  на 

Асоциацията  на  избирателните  комисии  от  Централна  и  Източна 

Европа през м. май 2017 г. Моля да се запознаете. Ще ви предложа 

конкретно решение. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължете госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Вх.  № ЦИК-09-53  от  28.03.2017  г. 

отново  докладна  от  администрацията.  Главният  счетоводител 

госпожа  Грозданова  е  изготвила  корекция  по  бюджета  на 

Централната  избирателна  комисия,  с  оглед  на  трансферите  към 

бюджетите  на  общинските  администрации  за  изплащане  на 
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възнагражденията  за  заседания  и  дежурства  на  членовете  на 

общинските избирателни комисии. В случая тази промяна в бюджета 

е  точно  заради  одобрени  от  Централната  избирателна  комисия 

възнаграждения на членове на общинските избирателни комисии в 

общ размер 23 162 лв. Предлагам да одобрим промяната в бюджета 

и да упълномощим председателя да удостовери утвърждаването и да 

изпратим  писмо  до  министъра  на  финансите  за  тази  промяна  по 

бюджета  на  Централната  избирателна  комисия  с  посочените 

трансфери. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, чухте предложението. 

Режим на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги 

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

Иванова,  Мария  Бойкинова,   Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Таня Цанева) - против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с нашето писмо 

до  печатницата  на  БНБ  с  искане  да  ни  предоставят  по  два  броя 

бюлетини за гласуване в изборите на 26 март за всеки един изборен 

район,  включително  за  гласуването  извън  страната.  Искането  ни 

беше да бъдат предоставени след приключване на изборите,  за да 

може  да  предоставим  на  Музея  на  София.  Този  път  наистина  в 

пакета  предполагам,  че  се  съдържат  бюлетини,  както  виждам  по 

външния вид. Получили сме ги с благодарност към печатницата на 

БНБ. Този път мисля, че ще изпълним нашия и граждански дълг към 

музея за запазване на тези документи за историята. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Колеги,  преминаваме 

към  точка  3а  –  Предложение  до  Президента  за  насрочване  на 

частични избори. След това ще продължим с точка четири. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в моя папка в днешно заседание 

трябва да е качен проекта на решение и писмото до Президента, с 

което решаваме да му предложим да насрочи частичен избор за кмет 
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на кметство Бошуля, Община Септември. В тази връзка пристигна 

писмото  от  ГД  ГРАО,  днес  28  март  с  вх.  № МИ-04-38  относно, 

махаме кметство Главиница, защото се касае за община Септември, 

област Пазарджик. А кметството е Бошуля, а не Главиница, което е 

останало от копи-пейст, предишно решение. Обаче ви моля, тъй като 

за първи път правя такъв проект искам да ви поставя един проблем. 

Това  изречение,  с  което  казвам,  че  Централната  избирателна 

комисия приема, че общинската избирателна комисия е представила 

необходимите документи, съгласно чл.463, ал.3 от Изборния кодекс 

не е точно така. 

В смисъл, те без никакво писмо ни изпратиха едно решение. 

Аз сега се колебая как да постъпя.  Предлагам ви проекта,  защото 

утре е крайния срок, съгласно чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс да 

вземем  това  решение.  В  същото  време  аз  не  успях  тогава  да  се 

свържа. Бяхме в най-активната част преди изборите. И днес не успях 

да  се  свържа  на  мобилния  телефон,  който  е  даден  с  общинската 

избирателна комисия. 

Какъв е проблема? Тяхното решение е влезнало в сила. И се 

касае до това, че има решение на Върховния административен съд, с 

което кмета е възстановен на работа в МВР. Той е дал заявление да 

постъпи и  поради това  си  е  дал молба.  При това  положение ние 

имаме два  варианта.  Те формално трябва  да  ни изпратят  не само 

решението, но и всичките тези документи – решението на ВАС, акт 

му  за  встъпване  в  длъжност,  писмото  изобщо всички  документи, 

които  изисква Изборния кодекс. 

Аз видях решението на ВАС в сайта им. Имаме влязло в сила 

решение  на  общинската  комисия  и  предлагам,  макар  че  не  са  ни 

изпратени формално всичките, да си спазим срока и да вземем това 

решение, защото аз не мога да се свържа и днес и не знам дали ще 

ми изпратят  тези  документи.  Трябва  в  седем  дневен  срок  ние  да 

вземе решение. 
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Правя едно допълнение след думите „21 март“ бих добавил 

„тоест налице е условието на чл.16, т. 1 от ЗАТУРП, като ще изпиша 

цялото име на закона, защото за първи път го упоменаваме. 

Малкият проблем е, че имаме само влязлото в сила решение 

на общинската комисия, а нямаме изпратено решението на съда и 

акта за встъпването му в длъжност отново в МВР. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Ерхан 

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

Бойкинова,   Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева) - 

против – няма. 

Колеги, това е решение № 4664-МИ. 

Колеги,  подлагам на гласуване изпращане на това решение 

ведно  с  прилежащите  документи  до  Президента  на  Република 

България с писмо стандартен текст. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Ерхан 

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

Бойкинова,   Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева) - 

против – няма. 

Колеги, продължаваме с точка четвърта – Доклади по писма. 

Следващ докладчик е госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви два материала, които 

са качени в моя папка с днешна дата. Те са свързани с вх. № ЦИК-

07-29. Това е резюме на проведената вчера среща пресконференция 

дадена от наблюдателите на ОСС и от наблюдателите на ПАСЕ. Вие 

ще се запознаете. 

Другият  доклад  е  междинния  доклад  на  Международната 

мисия  на  наблюдателите,  който  е  с  вх.  №  ЦИК-07-28.  Аз  много 
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накратко  ще  се  опитам  да  ви  запозная  с  тях.  По  принцип  както 

виждате  на  вчерашната  пресконференция  беше  казано,  че 

заключението на международните наблюдатели е, че в изборния ден 

гражданите  на  България  имаха  възможност  да  направят  свободен 

избор, добре организирани избори, въпреки че все още има някой 

недостатъци. Като един от проблемите се сочи, ограничаването броя 

на  секциите  извън  страната,  както  и  това,  че  изборната 

администрация  работеше  по  професионален  и  прозрачен  начин, 

въпреки  че  в  ЦИК  нямаше  необходимото  квалифицирано 

мнозинство, за да одобри няколко решения. 

В междинния доклада, който е по-обстоен се казва, че ЦИК 

освен,  че  е  работила  професионално  и  прозрачно  и  е  спазила 

повечето  законови  срокове,  но  тя  е  взела  решение,  че  всички 

разяснителни материали трябва да бъдат на български език, което е в 

противоречие на международните ангажименти. 

Също така се казва, че Централната избирателна комисия е 

работила ефективно през целия изборен ден. Аз се опитвам по-общо 

да ви кажа. По отношение на изборната администрация се казва, че 

сме  спазили  всички  срокове,  освен  този  за  регистриране  на 

кандидат-депутатските  листи  и  за  формирането  на  СИК  извън 

страната. 

По  отношение  на  заседанията  е  казано,  че  са  провеждани 

предимно в колегиален дух. Като дневния ред е публикуван. Взети 

са 400 решения, които са публикувани и приблизително същия брой 

протоколни. ЦИК не винаги беше последователна във взимането на 

решенията си. 

По отношение на нови технологии за гласуване в тази част е 

казано,  че  ЦИК е  провело обществена  поръчка  за  машините след 

решение  на  ВАС,  но  след  проведената  поръчка  участника  в 

тръжната процедура не беше в състояние да спази крайния срок за 

доставка  на  софтуер  и  да  осигури  необходимото  обучение  и 

техническа поддръжка. 
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По отношение на гласоподавателите се казва, че Централната 

избирателна комисия не е публикувала до изборния ден точния брой 

на  гласоподавателите  по  изборни  райони.  Регистрация  на 

кандидатите.  Крайният  срок  за  регистриране  на  кандидатите  не  е 

съобразен с някои от останалите етапи на изборния процес. 

Изборният  кодекс  забранява  употребата  на  предизборни 

материали, които противоречат на добрите нрави, но не се представя 

ясна  дефиниция.  ЦИК  и  ВАС  понякога  тълкуваха  широко  този 

термин. 

С финансиране няма да ви запознавам. 

В  раздел  медии  е  казано,  че  ЦИК  възложи  на  СЕМ, 

регулаторния орган за електронни медии да направи мониторинг на 

медиите по време на кампанията. Изборният кодекс изисква медиите 

да  предоставят  информация  кой  възлага,  финансира  и  провежда 

социологически  проучвания.  В това  отношение ЦИК демонстрира 

липса на последователност при реакцията си спрямо нарушенията на 

тази разпоредба. 

По отношение на жалби и обжалвания в този раздел е казано, 

че  закона  не  предоставя  на  участниците  ефективен  механизъм да 

обжалват  изборните  резултати.  Аз  ви  представям  в  много  кратко 

резюме. А всеки един от вас ще се запознае с него.  Ако искате мога 

да  ви  дам  възможност  да  го  прочетете.  Качено  е  в  моя  папка  в 

днешна мрежа. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, преди 

да дам думата на госпожа Мусорлиева няколко забележки искам да 

отправя.  На  първо  място  искам да  кажа,  че  доклада  е  голям  и  е 

хубаво да се запознаете подробно с него. А превода в определени 

части  е  не  точен,  защото  бързо  е  правен  превода.  Това  е 

предварителен доклад. И в тази връзка моля, след като се запознаете 

с него, ако считате, че някъде не отговаря на закона това, което е 

написано и има нужда от някакви доусъвършенствания, ние можем 

да  предоставим  тази  информация  на  наблюдателите.  Те  вече  ще 

извършат преценка. 
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Бих искала да кажа, че аз се запознах с доклада и в частта 

относно  наблюдението  на  дейността  на  Централната  избирателна 

комисия, в тази част се запознах специално и обстойно, мисля че той 

е  обективен и безпристрастен.  Отчита недостатъци в работата,  но 

отчита  и  като  цяло  тона,  духа,  начина  на  работа  на  Централната 

избирателна комисия. 

И  също  така  бих  искала  да  изразя  задоволство,  тъй  като 

Централната избирателна комисия в изборния ден не наблюдаваше 

работата на секционните избирателни комисии, видях в този доклад 

и  по  преценка  на  наблюдателите,  че  секционните  избирателни 

комисии добре са организирали своята работа през деня. 

Моля да се запознаете подробно с доклада и ако трябва да 

даваме някакви допълнителни становища можем да го направим. 

Заповядайте госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Първо, благодаря на представителя 

на ОССЕ, че е в зала. Не се е случвало някой, поне аз нямам спомен 

да  е  представил  предварителен  доклад  и  да  има  честта  и 

достойнството  да  чуе  и  наши  критики  по  отношение  на 

предварителния доклад. Такива критики, каквито имам намерение в 

момента да направя след като съм се запознала. 

Нямам  никакво  намерение  да  отлагам.  В  последствие  ще 

пиша  отново  до  мисията,  но  сега  ще  си  дам  кратките  много 

критични бележки. 

Първо,  да  ви  кажа  честно  учудвам  се  на  мазохизма  на 

българските правителства, наистина се учудвам, да канят мисии на 

ОССЕ  след  като  представители  стоят  по  един  месец,  слушат. 

Предоставя им се цялата информация. Консултират се с всички от 

нас и повечето от пасажите в доклада са обикновено копи-пейст от 

предишни доклади.

По  принцип  не  е  възможно  в  един  месец  да  се  съобразят 

спецификите на  изборните  закони и  процедури,  които са плод на 

цялостното  развитие  на  законодателството  от  десетилетия  на 

държавите.  На  всичкото  отгоре  фактически  неизвестен  вид 
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специалисти,  неизвестен  вид  юристи  си  позволяват  фактически  в 

определена  степен  да  дават  мнения  и  да  критикуват  –  върховни 

съдии, касационни съдии, представители на ЦИК, които са избирани 

от  вископоставени  юристи,  математици,  социолози  от  всички 

политически субекти на една държава. 

Ще  започна  с  неверните  пасажи,  които  на  първо  четене 

видях, изцяло неверни, неточни. Може и да се дължат на превода. 

Признавам, че аз не съм чела английския текст. Ползвала съм само 

българския. 

Страница 2. Пасажа относно жалбите, които не осигурявали 

право на жалбоподателя да бъде информиран за мястото и време за 

разглеждане  на  жалбата,  да  присъствал  на  изслушването,  да 

получавал копие на решението абсолютно не отговарят на истината. 

Ще бъда кратка, за да се ревизират и да се приведат към истината. 

Страница 4. За уеб страницата не се оказвало кога, къде, как 

се взимало решението на ЦИК. Последен пасаж от страница 4 от 

българския превод изцяло да се провери, защото е изцяло неверен. 

Страница  5,  първи  пасаж  от  българския  превод  за 

дискриминационния ефект. Много моля да се направи ревизия,  не 

защото не ми харесва думата, а защото не отговаря на истината. Ако 

няма яснота по това, защо не отговарят на истината да продължат да 

питат, както питат цял месец, за да им се каже къде да си проверят и 

да си изчетат закона. 

След това страница 6, втория пасаж – ЦИК професионално е 

провел  разяснителна  кампания,  за  което  благодаря  за  доброто 

отношение към ЦИК. Срамота ще е да са стояли в залата толкова 

дълго време и да не виждат как прозрачно работи ЦИК наистина. 

Пак ще отбележа за българския език и позоваването на § 12 

от  общите  коментари.  От  1996  г.  на  Международен  пакт  за 

граждански  права.  Може  да  е  1946  г.,  защото  изключително 

остарели  са  тези  позовавания  на  тези  параграфи.  Но  няма  да 

коментирам параграфите.
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Искам тук да  благодаря,  че  за  първи  път  наистина,  това  е 

действително така мисля, чест прави на този доклад, че се позовава 

за първи път на преброяване от 2011 г. и много точно е описано, че 

8,8  процента  от  населението  на  Република  България  се  определя 

като етнически турци.  Благодаря за тази препратка.  Това вече  ще 

изключи определени възможности за това някой в последствие да се 

наричат  в  определени  обстоятелства,  казвам  българи.  За  това 

благодаря.

Няма да обсъждам това, че за пореден път не се дава откъде 

се повтаря като папагали, буквално като някои медии за малцинства, 

без да се казва откъде имат представа кои са малцинствата, какви са 

малцинствата, как е произхода на малцинствата, а си позволяват да 

правят изводи на основание приемането на термина малцинства. 

Тук  много  членове  на  Комисията,  не  само  аз  обясняваме 

следното, което ще го обясня за пореден път, че българския език и 

писменост са основа на българска идентичност. Те са преграда пред 

асимилация  на  българския  народ  и  за  всеки  българин  са 

неприкосновена ценност, гаранция за независимост и суверенитет на 

българска  държава.  Това  е  различно  от  други  държави.  Това  е 

причина,  той  да  е  установен  като  задължителен  за  държавните 

органи в отношението между държавата и нейните граждани. Моля 

да  не  ме  прекъсвате.  Ще  прочета  мой  пасаж,  за  да  бъда  по-

структурирана. Аз имам право на изказване и ще се изкажа докрай 

господин Ивков. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Останахме без кворум.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ще продължа като дойде кворум. 

( След почивката )

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Уважаеми  колеги,  в 

залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. Продължаваме днешното заседание. 

Госпожо Цанева имате още доклади, предполагам. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги,  има и други писма,  които ще си 

позволя утре, за да се запозная по-добре. 
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Сега  искам  да  ви  помоля  с  едно  протоколно  решение  да 

одобрим програмата на нашите колеги международни наблюдатели, 

колегите  ни  от  Централната  избирателна  комисия  на  Босна  и 

Херцеговина и дадения обед от името на Комисията. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

Бойкинова,   Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Таня  Цанева) - 

против – няма. 

Заповядайте госпожо Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  от 

днешна дата е качено едно писмо пристигнало по електронната поща 

с  вх.  № НС-22-305 с  индекс 1  от  27.03.2017 г.  То е  от  господин 

Красимир Карамфилов. 

Както виждате те мисля, че са го качили заедно с отговорите, 

които си кореспондирали с него. 

Уважаеми членове на ЦИК, той е регистриран за кандидат за 

народен представител и моли,  забележете,  да му изпратим писмо, 

което ние,  тази Централна избирателна комисия му е изпратила в 

отговор  на  негово  запитване  от  19.09.2014  г.,  съгласно  наше 

протоколно решение от 12.09.2014 г., относно следва или не следва 

да излезе в отпуск по времето когато е регистриран като кандидат за 

народен представител. 

Уважаеми колеги, предлагам ви да му отговоря по следния 

начин.  В  текста  на  чл.161,  ал.1  от  Изборния  кодекс  е  настъпила 

промяна в ДВ брой 39 от 2016 г., където думите „държавна служба“ 

се  заменят  с  държавен  или  местен  орган  или  заема  служба  в 

администрацията  на  държавен  или  местен  орган.  Лицето  работи 

както  можете  да  прочетете  в  обясненията,  като  юрисконсулт  по 

трудово  правоотношение  в  НЕК,  която  е  100  процента  държавно 

участие. Така че ви предлагам да му отговорим, че не може да му 
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изпратим отговора, тъй като той няма да му бъде полезен, поради 

настъпилите изменения в чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, чухте предложението. 

Режим на гласуване. 

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

Мария Мусорлиева,  Севинч Солакова,  Бойчо Арнаудов, Владимир 

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

Грозева, Мария Бойкинова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман, Таня 

Цанева) - против – няма. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Пенев готов ли сте с проекта си? 

Следващ докладчик по тази точка е господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-05-137-1  от  28.03.2017  г.  от  областния  управител  на  област 

Пловдив, с което ни казват, че след извършена спешна проверка не 

са  установени  наличието  на  територията  на  област  Пловдив  на 

посочените агитационни материали билбордове. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Уважаеми  колеги, 

благодаря на господин Арнаудов. Надявам се ще ми позволите от 

тук насетне, ако получим други отговори да отиват към дело. 

Заповядайте господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  По  принцип  знам,  че  нищо  няма  да 

направим. Но тук има един структурен проблем. ЦИК постановява 

едни  решения,  установява  нарушения,  но  въз  основа  на 

законодателството в България едни органи еднолично отменят или 

неглижират или отхвърлят вече взети решения на ЦИК по Изборния 

кодекс. Явно се касае за определен тип правила и взаимоотношения 

между  органите  във  връзка  с  прилагането  точно  и  еднакво  по 

отношение на определен тип субекти. За едни субекти общо взето 

процедурата върви добре. Но за други субекти общо взето започват 

да  се  намират  процесуални  проблемчета  или  лично  и  еднолично 

органа,  който  трябва  да  изпълни  или  поне  най-малкото  да  се 
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съобрази с решението на ЦИК по отношение на Изборния кодекс 

леко се разсейва. 

Ето  поредния  случай  как  еднолично  един  държавен  орган 

казал на друг, вие може да си вземате решения, но аз считам за нещо 

друго. Не искам да се връщам и назад. 

Видяхме и преди за установяване нарушения от предишните 

избори,  че  въпросните  органи  заедно  с  юридическите  си  отдели 

започват да търсят някакви пролуки в закона само и само да не си 

създават  проблеми с  едни други субекти били те  медии,  били те 

представители на политически партии. Само че точно по отношение 

на  едни  други  политически  представители  и  партии  общо  взето 

виждаме, че процедурата върви нормално. 

Мисля,  че  трябва  да  вземем  реакция  по  същество,  за  да 

започнем в  крайна  сметка  за  достойнството  на  ЦИК и  наново  да 

пишем на въпросния областен управител да си спази закона. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Искам да кажа, че ние това решение го 

взехме на базата на едни сигнали, които бяха в област Пловдив, на 

автомагистрала Тракия, на входа на Пловдив, вътре в самия Пловдив 

и т.н. Мисля, че много несериозно се отнася областния управител на 

Пловдив по този въпрос. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  не  съм  съгласен  с 

изводите  относно  несериозността  на  отговора  на  областния 

управител на област Пловдив имайки предвид следното. Областният 

управител  затова  е  областен  управител,  за  да  координира 

движенията  и  решенията  на  всички  общини  и  други  органи, 

институции, които се намират на територията на област Пловдив, в 

това число и всички областни структури, като започнем от областно 

пътно  управление.  Нищо не пречи за  тези четири часа  областния 

управител на област Пловдив, да се свърже с всички подопечни му 

структури  на  територията  на  област  Пловдив  и  да  получи 

своевременно информация, дали се намират въпросните билбордове 
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и  къде  се  намират,  ако  има  такива.  Разбира  се,  тези  билбордове 

предполагам, че не са в някои високо планински усойни пътища. На 

тази територия на Пловдивска област аз не знам да има такива. Така 

че никакъв проблем не му е било на територията на Пловдив град, 

мисля че това е до областния управител на Пловдив град, а не на 

Пловдив област.  Тъй като в  Пловдив има две  области –  Пловдив 

град  и  Пловдив  област.  Така  че  той  си  носи  отговорност  затова, 

което е написал. 

Доколкото  знам  ние  сме  изпратили  писмо  до  областния 

управител на Пловдив град, поне от името, което се цитира Здравко 

Димитров.  Така  че  той  отговаря  за  евентуално  наличие  на 

билбордове  на  територията  на  област  Пловдив  град.  А  ако  има 

някакви  други  билбордове,  за  които  бяхме  сезирани  със  сигнали. 

Първо беше на 134 км. или 114 км. Това доколкото ми е известно е 

Пазарджишка  област.  А  други,  ако  има  които  ни  сезираха  са  на 

територията  на  Пловдив  област.  Област  Пловдив  област.  Така  че 

може този отговор да си е абсолютно коректен и законосъобразен. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Само  искам  да  уточня,  че  това  е 

областния управител на област Пловдив Здравко Димитров. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Заповядайте  господин 

Чаушев. Аз ще подложа вашето предложение на гласуване. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  За  яснота.  Много  добре  знам,  че  към 

момента нищо не може да направим. Но много добре знам, че този 

въпрос виси и то с определен тип тежест. Проблемът е, че ние си ги 

говорим от две, три години и нищо не вършим. Само си ги говорим 

и си ги блокираме. Аз много добре знам, че пак нищо няма да стане. 

Поставям го просто като проблем, но поне уважаеми колеги, да си го 

напишем поне в анализа и за следващите избори, поне да е ясен къде 

ни е един от проблемите именно за последващо усъвършенстване. 

Същото беше и по отношение на СИК-овете. Крайно време е 

да се заемем и с превантивна работа и по отношение на СИК-овете 

да  им  се  пишат  установяване  на  нарушение.  Може  и  да  не  ги 

наказват, но е крайно време СИК-овете да знаят, че по същество не 



30

са  извън  закона  и  никой  няма  да  им  търси  отговорност,  защото 

видите ли бил свършил изборния ден,  а  те  да  си вършат каквото 

намерят  за  добре.  Вземам  дума  и  от  предния случай,  който  днес 

беше докладван. 

С протокол, с всичко в един момент ще се окаже, че след две 

седмици  няма  кой  да  вземе  отношение  вече  и  при  установено 

нарушение  на  въпросен  член  на  СИК.  Това  го  казвам  само  и 

единствено  с  превенция.  И  е  крайно  време  да  си  структурираме 

нещата  едно  по  едно.  Що  годе  застъпници  оправихме,  що  годе 

наблюдатели  оправихме,  що  годе  социологически  агенции  с 

безкрайни разправии и що годе започват да влизат в ритъм. Що годе 

взехме и влезнахме в определен тип области, обаче слабото ни место 

СИК е време и него да го вземем вече под щателен контрол, тъй 

както взимаме медии и респективно наблюдатели, защото са големи 

престъпници. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, мисля че всички ние се обединяваме около това, че в 

анализа  ще  трябва  да  предложим  едно  по-добро  и  по-детайлно 

разписване на взаимоотношенията ни с областните управители. Аз 

дори бих казала нещо, което няма да подложа на гласуване, но ми се 

струва, че е крайно време чл.18, който стана в първия си вариант 

много  лош.  Във  втория  си  вариант  благодарение  на  Централната 

избирателна комисия добър. Но на мен ми се струва, че и той трябва 

да бъде доразвит, за да бъдат ясни взаимоотношенията на Комисията 

с  всички  органи,  както  и  яснота  кога  Централната  избирателна 

комисия може да приема правила и кога не. Това го казвам и с оглед 

практиката на Върховния административен съд. 

Продължаваме със следващ докладчик господин Райков, след 

това връщаме на господин Пенев и госпожа Солакова и мисля, че с 

това ще приключим. 

МАРТИН РАЙКОВ: Надявам се да не взривя обстановката. 

Сведения за запечатани помещения. 
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Господин Райков нека да 

не са днес. 

МАРТИН РАЙКОВ: Само за сведения. 

Постъпило е  писмо с  вх.  № ПВР-06-69 от  27.03.2017 г.  от 

господин  Иво  Димов  кмет  на  община  Димитровград,  относно 

унищожаване  на  изборни  книжа  от  избори  за  президент  и 

вицепрезидент.  Приложени  са  заповед,  протокол,  писмо  от 

Държавен архив, акт за унищожаване. 

Следващото  е  с  вх.  №  ПВР  06-71  от  28.03.2017  г.  с  наш 

входящ номер  на община Любимец от кмета Атанас Атанасов във 

връзка с наше решение 4543 ПВР-МИ от 18.03.2017 г. за заповед за 

комисия и протокол за отваряне в оригинал. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Връщаме се на доклада на господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги, проекта е качен във вътрешна 

мрежа в папка от днешното ни заседание с № 4641. Фактически в 

Централната избирателна комисия е постъпила административната 

преписка  по  повод  подадена  жалба  от  Ивелина  Валентинова 

Раденкова срещу решение № 114-НС от 22.03.2017 г. на 23-та РИК. 

С  административната  преписка  са  приложени  жалбата,  снимков 

материал,  първоначалния  сигнал  и  решенията  на  районната 

избирателна комисия. 

Всъщност се касае за производство образувано в районната 

избирателна  комисия  по  жалба  от  същото  лице  за  извършени 

нарушения по Изборния кодекс, като се твърди в тази жалба, че пред 

главния вход на Общинския културен институт в Красно село, Дом 

на  културата   „Красно  село“  в  София  са  поставени  множество 

агитационни материали, в това число  плакати на ПП  ГЕРБ по начин 

показан на  приложени към сигнала снимки.  Фактически е  налице 

нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс, който предвижда, че 

не  се  допуска  предизборна  агитация  в  държавни  общински 

учреждения.  И че  е  налице  нарушение  на  чл.183,  ал.  3,  тъй  като 
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агитационните материали се поставят само на определените за това 

от кмета места сред които не бил посочения Културен институт. 

Касае се за подвижни съоръжения разположени пред сградата 

на Културния дом в район Красно село на площадката пред него. 

Там  е  доста  просторно  пространството.  Приложени  са  снимки. 

Районната избирателна комисия е разгледала сигнала. Приела е, че 

няма нарушение на посочените разпоредби. Подробно е мотивирала 

решението  си.  Като  е  приела  от  една  страна,  че  не  е  налице 

нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 1, тъй като агитационните 

материали не са разположени в Културния дом, който е установено 

да е 100 процента общинска собственост,  а са разположени извън 

сградата. Следователно не се ползва публичен общински ресурс. 

От  друга  страна  са  приобщили към преписката  заповед  на 

кмета на Столична община район Красно село, с която заповед от 

24.02.2017 г.  е  дадено  разрешение за  извършване на  мероприятия 

свързани с предизборната кампания на определени места в София 

сред които е и парк Хиподрума пред Общинския културен институт 

Красно  село.  Посочено  е  също,  че  въпросните  преместваеми 

съоръжения отговарят на всички необходими законови изисквания, 

затова са оставили жалбата без уважение. 

Колеги,  аз  напълно  споделям  изводите  на  районната 

избирателна комисия, тъй като наистина е налице заповед, с която 

кмета е разрешил провеждане на съответните мероприятия и това е 

мястото,  където  са  сложени  тези  подвижни  съоръжения.  Едно  от 

местата, за които е дадено разрешение, но  отделно от това. И затова 

съм  мотивирал  проекта  си  единствено  със  съображения  в  този 

смисъл,  че  жалбата  е  недопустима и  следва да  бъде  оставена  без 

разглеждане. 

Съображенията ми за това са, че лицето е подало жалбата. Тя 

всъщност  няма  характер  на  жалба,  а  на  сигнал.  Касае  се  за 

административно наказателно производство по реда на глава трета – 

Административно  наказателни  разпоредби  на  Изборния  кодекс.  В 

тази  връзка  лицето  подало  сигнал  не  е  страна  в  това 
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административно наказателно производство. Не е посочило лицето 

да има качеството примерно на кандидат, за да приемем, че тогава 

има правен интерес от оспорването. 

И затова считам, че не е налице правен интерес от оспорване 

на обжалваното решение от Ивелина Валентинова Раденкова и ви 

предлагам жалбата да я оставим без разглеждане, макар да считам, 

че освен всичко друго е и неоснователна. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Ако бяхте счели, че е основателна обжалването можеше да 

послужи за целите на самосезирането на ЦИК. 

Колеги, чухте предложения проект на решение. 

Режим на гласуване. 

Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 10  (Ивилина Алексиева, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова,  Мария Бойкинова,   Мартин Райков, 

Таня Цанева) - против – 3  (Севинч Солакова, Ерхан Чаушев, Метин 

Сюлейман)

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги, това е решение 

№ 4665-НС, което колеги отново ми напомня за анализа, ние все пак 

да  предложим  доразвитие  на  нормативната  уредба  в  посока 

определяне  и  на  лицата,  които  според  законодателя  имат  правен 

интерес. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само да допълня като се възползвам 

от правото на отрицателен вот и случаите, в които ЦИК може и иска 

да се самосезира. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте госпожо Солакова за вашите доклади. 

Да съобщя, че отсъстващите колеги отсъстват от заседанието, 

защото извършват проверка на несъответствие. Иначе цялата ЦИК е 

в ЦИК. 

Заповядайте госпожо Солакова. 



34

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  позволете  ми 

преписки, които сме получили в деня преди изборите към деня на 

изборите, към деня преди изборите за приключване на предаването 

на книжата и  материалите,  поставяне на охрана на помещенията, 

включително преписки свързани с нашата вътрешна организация на 

помещенията,  в  които  Централната  избирателна  комисия 

осъществява своята дейност или предоставя по споразумение или по 

договор,  както  в  случая  на  преброителя.  Включително  виждам 

преписка  получена  в  деня  на  изборите  за  предоставени 

допълнителни бюлетини. Само тази ще ви изчета с вх. № НС-15-312 

от 26.03.2017  г.  РИК Монтана ни уведомява,  че са предоставили 

допълнителни бюлетини в секция открита в болнично заведение в 

град Вършец. 

Всичките тези преписки да бъдат оставени за сведение, тъй 

като първо, поради липса на време те не са докладвани в деня на 

получаване. А още повече, че са били за сведение, защото не следва 

да се предприемат действия от страна на Централната избирателна 

комисия. 

Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение писмо покана за 

семинар,  вх.  №  ЦИК-00-337  от  27.03.2017  г.  да  разгледате  при 

проявен интерес за участие, както и обикновено госпожа Манолова 

като  ръководител  на  администрацията  предлага,  в  случай  на 

необходимост  от  повишаване  на  квалификацията  на  нашите 

служители от администрацията. 

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

06-75 от 27.03.2017 г. Получили сме писмо, с което ни уведомяват и 

прилагат  констативни  протоколи  за  отваряне  на  помещенията  и 

прибиране  на  книжата  и  материалите  предадени  от  секционните 

избирателни  комисии.  В  тази  част  цялата  тази  кореспонденция 

следва да приемем за сведение. 

Във  връзка  с  писмата,  които  ще  получим  от  265  общини 

предлагам да възложим на администрацията да се изготви обобщена 

справка. Тя да бъде актуализирана и се попълва информация за всяка 
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община  и  да  бъде  представена  на  вниманието  на  Централната 

избирателна комисия, с оглед процесуална икономия. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, предполагам няма възражения срещу този метод на 

действие. 

Имате ли още доклади госпожо Солакова? 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  напомням  от  болница 

Лозенец  получихме  график  за  медицинските  екипи,  които  са  със 

срок  до  19.30  часа  на  30  март  2017  г.  Във  връзка  с  постъпило 

запитване  от  страна  на  представители  на  Столична  дирекция  на 

вътрешните  работи,  с  оглед  на  техни  действия  по  посрещане  на 

транспортните средства, с които се транспортираха до Централната 

избирателна  комисия  протоколите  и  другите  книжа  на  районните 

избирателни комисии и с оглед на приключването на приемането на 

тези  документи  от  страна  на  Централната  избирателна  комисия  е 

поставен  въпрос  да  освободим  изпълнението  на  дейностите  по 

създаване  на  организация  по  обезпечаване  на  обществения  ред  и 

безопасността на територията на прилежащата площ пред източното 

крило на сградата на Народното събрание. 

В  тази  част,  считам,  че  няма  пречка  ние  да  уведомим 

представителите  на  СДВР,  че  сме приключили с получаването  на 

книжата  и  материалите  от  страна  на  районните  избирателни 

комисии. 

Предлагам в случай на необходимост да уведомим столичния 

кмет  госпожа  Фандъкова,  че  дейностите  по  точка  втора  от  наше 

писмо  изх.  №  НС-07-14  от  14.03.2017  г.,  а  именно  за  поетапно 

ограничаване на движението на моторни превозни средства по двете 

платна на бул. „Цар Освободител“ в посочения в писмото участък, 

може да бъде свалено. Това ограничение вече не е необходимо, тъй 

като  сме  получили  всички  документи  и  книжа  от  районните 

избирателни комисии. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 
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Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13  (Ивилина Алексиева, 

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман Таня Цанева) - 

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от РИК – Разград се обадиха, 

че  протокола  на  районната  избирателна  комисия  е  останал  в 

Централната  избирателна  комисия  неразпластен  с  молба  да 

изпратим втория екземпляр предназначен за районната избирателна 

комисия – Разград. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова,  Мартин Райков, Метин Сюлейман Таня Цанева) - 

против – няма.  

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.

Допълнително ще ви уведомя за часа и датата на следващото 

заседание. 

   ( Закрито в 16.05 ч. )

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева 

СЕКРЕТАР:

Севинч  Солакова

Стенограф:

С. Михайлова


