
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 638

На  27  май  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-
наказателни преписки за частични избори – ІІ тур. 

Докладва: Севинч Солакова
2. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, 
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  Катя Иванова,  Кристина Цанкова-
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 
Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Владимир  Пенев, 
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова 
и  Румяна Стоева-Сидерова. 

Заседанието  бе  открито  в  19,50  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *



ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  16  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам  извънредното  заседание  на  Централната 
избирателна комисия на  27 май 2018 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  т.  1. 
Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-наказателни 
преписки  за  частични  избори  –  ІІ  тур,  с  докладчик  госпожа 
Солакова; т. 2. Разни.  

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Не виждам. 

Ще гласуваме с  вдигане  на  ръка,  като ще помоля  госпожа 
Грозева да отчете резултата.  

Уважаеми колеги, който е съгласен с дневния ред, моля да 
гласува.  

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  
Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка 
първа от дневния ред: 

1. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-
наказателни преписки за частични избори – ІІ тур. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в Централната 

избирателна комисия по електронната поща с вх.  № ЧМИ-10-2 от 
27.05.2018 г. постъпи жалба от упълномощен представител на БСП, 
срещу решение № 271 от 27.05.2018 г.  на ОИК – Бяла Слатина, с 
което  решение  е  отхвърлена  жалба,  подадена  от  упълномощен 
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представител  в  община Бяла  Слатина  до  общинската  избирателна 
комисия  –  Бяла  Слатина.  Жалба  за  извършени  неправомерни  и 
нецелесъобразни  действия  в  секционна  избирателна  комисия 
060800026 в Галиче, община Бяла Слатина.

Към жалбата  е  приложено пълномощно в  полза  на  Аглика 
Стефчева Виденова – жалбоподателя до ЦИК, от председателя на 
БСП госпожа Корнелия Нинова. 

Служебно от страницата на общинската избирателна комисия 
успяхме  да  се  запознаем  с  обжалваното  решение,  което  е 
публикувано от ОИК – Бяла Слатина. Със съдействието на госпожа 
Грозева по електронната поща сканирани ОИК – Бяла Слатина, ни 
изпрати  жалбата  на  Весела  Благоева  Здравкова  до  ОИК  –  Бяла 
Слатина от днешна дата за нарушение в СИК 060800026, протокола 
от проведеното заседание – обсъждането на жалбата и гласуваното 
решение. Копие от регистъра имаме на нашата страница. 

За какво става дума? 
Подадената жалба в общинската избирателна комисия – Бяла 

Слатина,  както  ви  казах,  за  извършени  неправомерни  и 
нецелесъобразни  действия  в  СИК  060800026,  е  относно 
организирано извозване на хора от съседните на с. Галиче населени 
места,  за  да  гласуват  в  изборите  за  кмет  на  кметство  Галиче. 
Посочено  е  в  жалбата,  че  тези  „изборни  туристи“  влизат  в 
училището, където се намират изборните секции, през задния вход и 
е създадено напрежение, тъй като жителите на кметството не желаят 
други да определят кмета на селото,  човека на когото те да имат 
доверие – цитирам ви малко повече, за да стане малко по-ясно. 

Иска  се  да  се  обърне  внимание  на  тези  нецелесъобразни 
действия в СИК 060800026 и  общинската избирателна комисия да 
наложи спазването на закона и моралните норми. 

Така  подадената  жалба  е  била  повод  за  извършване  на 
проверка  в  състав  от  трима  представители  на  общинската 
избирателна комисия. Виждате от протокола, че работната група се 
състои  от  Цветелина  Андровска  Илиева  –  председател;  Маргарит 
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Маждраков – заместник-председател, и Емилия Раловска – член на 
комисията.  Тази  работна  група  е  извършала  проверка  и  в  трите 
секции 060800025, 060800026 и 060800027. 

Проверката е установила, че в секции 060800025 и 060800026 
няма  дописани  избиратели  в  избирателните  списъци.  А  в  секция 
060800027 има дописан един избирател. Това е била една възрастна 
жена,  която  се  е  възползвала  от  правото  си  поради  трудно 
придвижване да упражни правото си на глас в избрана от нея секция. 
Оказа се, че и на първия тур същата жена е гласувала в тази секция. 

В жалбата и до нас се твърди, че тези лица не фигурират в 
обявените  избирателни  списъци.  В  телефонен  разговор  с 
председателката на общинската избирателна комисия – аз проведох 
такъв разговор – установих, че тези лица са вписани в избирателните 
списъци след подадено заявление за включване по настоящ адрес и 
поради  тази  причина  те  не  фигурират  в  обявените  избирателни 
списъци, тъй като срокът за обявяване на тези списъци е много по-
ранен от 14-дневния срок преди изборите, когато изтича срокът за 
подаване на заявления за вписване по настоящ адрес. 

Жалбата  е  разгледана  в  общинската  избирателна  комисия. 
Въз  основа  на  извършената  проверка  ОИК  стига  до  извода,  че 
жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, 
но е неоснователна по същество и оставя без уважение жалбата на 
Весела  Здравкова  –  упълномощен  представител  на  Българската 
социалистическа партия. 

Подадената  срещу  това  решение  жалба  е  с  искане  да  се 
обърне  внимание  на  тези  нецелесъобразни  действия  в  СИК 
060800026 и да се наложи спазването на закона и моралните норми. 
Допълнително в жалбата се сочи, че е изпратен сигнал до Районна 
прокуратура и до МВР – Бяла Слатина, с искане да се представят 
записите от охранителните камери на училището, за да може да се 
установи твърдяното  нарушение.  Както и  се  иска  от  Централната 
избирателна комисия да бъдат изискани записите от  телевизия „Би 
Ти Ви“ с репортажи от мястото. 
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Уважаеми  колеги,  малко  трудно  ми  беше  при  така 
формулираната  жалба,  затова  съм  готова  да  обсъдим  всякакви 
варианти. Проекта, който съм ви предложила, е със същите изводи, 
както и в общинската избирателна комисия – Бяла Слатина. 

Жалбата е допустима. Подадена е от упълномощено лице от 
партия,  участваща  във  втория  тур  с  кандидат,  но  разгледана  по 
същество тя е неоснователна и предлагам да се остави без уважение. 

Както  виждате,  в  проекта  в  италик  съм  предложила  да 
обсъдим, ако искате, текст относно другите две части, а именно в 
първата,  че  е  изпратен  сигнал  до  МВР  и  Прокуратурата.  Това  е 
повод за образуване на отделно производство, по което компетенции 
общинската  избирателна  комисия  –  Бяла  Слатина  и  Централната 
избирателна комисия нямат. Само за пълнота можем да посочим в 
мотивите на жалбата.  

По отношение на искането репортажи от „Би Ти Ви“ да се 
представят, за да може да се установят твърдените нарушения, дори 
да  има нарушение,  в  тази  част  компетентността  е  на  общинската 
избирателна комисия. И ако ние се съгласим да приемем искането за 
изискване на репортажите от „Би Ти Ви“, тогава ще предложа втори 
диспозитив: жалбата в тази част по компетентност да се изпрати на 
общинската  избирателна  комисия  –  Бяла  Слатина за  произнасяне, 
заедно с получените от телевизия „Би Ти Ви“ репортажи, разбира се 
след като бъдат изискани и доставени на Централната избирателна 
комисия. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 
Солакова да поясни. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  както  ви  казах, 
тези избиратели са били вписани в избирателните списъци, т.е.  те 
фигурират в избирателните списъци,  които се намират в секцията 
пред секционната избирателна комисия поради това,  че са подали 
заявление  за  включване  по  настоящ  адрес.  Аз  повтарям  от 
проверката на общинската избирателна комисия това, което разбрах 
от  проведения  разговор.  Не  фигурират  в  избирателните  списъци, 
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които са обявени, поради несъвпадане на сроковете, тъй като те са 
обявени  много  преди  изтичане  на  крайния  срок  за  подаване  на 
заявления за вписване по настоящ адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Госпожо Матева, заповядайте. 
РОСИЦА МАТЕВА: Аз не можах да разбера от  протокола 

всъщност кога е подадена жалбата и кога е разгледана.  Видях, че 
решението е качено малко по-късно - всъщност в 3 без 20 е качено 
решението на страницата на общинската избирателна комисия. На 
мен  от  сутринта  ми  звъняха  с  няколко  сигнала  за  извършени 
нарушения  в  Галиче,  включително  и  за  подвижната  секционна 
избирателна комисия,  и затова,  че избиратели неправомерно,  през 
заден вход на училището влизат и гласуват. 

Аз  се  свързах  тогава  с  председателя  на  общинската 
избирателна комисия и това беше доста рано – в 11 ч. Предадох тези 
сигнали и помолих да извършат проверка. Тя каза, че са получили 
също такива, но са били устни и очаквали писмен сигнал. Казах, че 
знае предполагам, че в Централната избирателна комисия по време 
на избори се приемат сигнали по телефона. Да извършат проверка и 
да вземат съответните мерки. Така че ако това е решението, което е 
постановено и във връзка с тези подадени сигнали, ако е извършена 
такава проверка наистина и няма дописвани, съм съгласна. 

Но в крайна сметка аз гледах и в 7 ч. репортажа  по  „Би Ти 
Ви“. Имаше много избиратели, които обясняваха, че гласуват хора, 
които са непознати в селото. Разбира се, това не означава, че не са си 
заявили адрес и не вписани законно в избирателните списъци. Ако е 
извършена  проверка  от  общинската  избирателна  комисия  и 
твърдението е, че не са дописани лица, би следвало такъв да ни е 
проектът  за  решение.  Не  знам  дали  имаме  повече  информация  и 
дали трябва да изискваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Матева. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Госпожа Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като аз съм уведомена в 

18 ч. при получаване на жалбата – дотогава не съм имала сигнали и 
не съм имала време и възможност да гледам телевизия и репортажи 
от местата, където днес се произвеждат частични избори. 

От протокола виждам, че в 13,15 ч. е постъпила жалбата в 
ОИК – Бяла Слатина, а от самото решение, което е публикувано на 
нашата страница се вижда, че в 14,38 ч. е публикувано решението. 
(Реплики.) 

Но нямам друга информация. Пак казвам, защото с мен никой 
не  се  е  свързвал  днес  от  ОИК  –  Бяла  Слатина,  нито  от  Галиче. 
Сигнали не съм имала. Бях уведомена при получаването на жалбата 
по електронната поща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, не знам, струва ми се, че нещо се 
измества предметът тука по жалбата и по решението. 

Имаме жалба. В жалбата се твърди, че 26 лица, доколкото си 
спомням, там имало, за които се казва, че ги няма в избирателните 
списъци,  гласували  неправомерно.  Нали  в  тази  посока  са 
разсъжденията  на  жалбоподателя.  Казано  е,  че  има  извършена 
проверка  от  общинската  избирателна  комисия.  Всичко  това  е 
протоколирано. И в един момент по телевизията дали, че имало хора 
там в секцията, пред секцията или как? На кое ние вярваме? А тия 26 
лица ги нямало в избирателните списъци. 

Избирателните списъци не са с 200 човека, за да се познават 
всичките. Кметът на общината си е изпълнил задължението по закон 
и ги има на интернет страницата на общината. Който иска, може да 
види  дали  тези  26  човека  са  там  или  не  са  там.  Общинската 
избирателна комисия е  извършала проверка.  Оказва се,  че няма – 
тези  лица  са  си  гласували  съвсем  правомерно,  ако  са  гласували. 
Тоест, няма лица, които са дописани в избирателния списък и за тях 
вече да се изследва дали те са имали правото да гласуват или не. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Цачев. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
РУМЕН ЦАЧЕВ: Ще го кажа на микрофон. 
В  жалбата  няма  твърдения  за  незаконосъобразни  действия. 

Жалбата  до  нас  е:  „Моля  да  извършите  проверка  за  тези 
нецелесъобразни действия…“

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Цачев. 

Други изказвания? 
Уважаеми колеги, от жалбата аз виждам, че е изпратен сигнал 

включително,  както  и  госпожа  Солакова  каза,  до  Районната 
прокуратура и до МВР – Бяла Слатина. Във връзка с това, ако има 
неправомерни  действия  при  съставяне  на  избирателните  списъци, 
предполагам, че това ще бъде обект на проверката. 

Уважаеми  колеги,  има  ли  други  желаещи  за  изказване?  – 
Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз предлагам текстът от 
мотивите,  който  ни  е  предложен  в  италик,  да  отпадне,  тъй  като 
считам, че подадените сигнали до Районната прокуратура и до МВР 
–  Бяла  Слатина,  ще  бъдат  обект  на  проверка  от  съответните 
компетентни органи. По отношение на тях Централната избирателна 
комисия няма правомощия. 

А що се отнася до изисканите репортажи, аз считам, че дори 
да бъде препратена в тази част жалбата на общинската избирателна 
комисия, тя вече се е произнесла по въпросния сигнал или жалба и 
подобно искане би било безпредметно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Не виждам други желаещи за изказване. 
Уважаеми колеги, с това закривам разискванията. 
Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение без текста в мотивната част, който е написан в италик… 
(Реплики.) 
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Колеги,  отменям  гласуването,  тъй  като  колега  има 
допълнително предложение. 

Заповядайте, господин Томов. 
ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Ако  е  възможно,  предложението  на 

колегата Иванова да гласуваме отделно. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, ще се съобразя с това предложение. То е и съобразно 

нашия правилник. По-прецизно е. Просто ми се стори, че всички сме 
съгласни. 

Закривам разискванията. 
Определям госпожа Грозева да брои. 
Първо,  колеги,  подлагам на  гласуване  текстът  в  италик  да 

отпадне от мотивната част. 
Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  
против – 1 (Цветозар Томов).  

Уважаеми  колеги,  това  предложение  събра  необходимото 
мнозинство. 

И  сега,  колеги,  подлагам  на  гласуване  целия  проект  на 
решение без този текст. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  против  –  2 
(Росица Матева, Таня Цанева).  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5053-МИ. 
Колеги, заповядайте за отрицателен вот. 
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Заповядайте, госпожо Цанева. 
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, гласувах против, тъй като аз самата 

за себе си не съм убедена дали са били правомерно вписани тези, ако 
не се лъжа, 26 лица, но се надявам, че Прокуратурата и органите на 
МВР – Бяла Слатина, ще си свършат работата и ще ни убедят или не 
в това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

комисията. За нашите зрители и слушатели казвам, че ще останем 
тук докато установим края на изборния ден. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 20,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева  
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