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До: 

Централна избирателна комисия 
пл. "Княз Александър I" №1 
София 1169 
Пратено по мейл: cik@cik.bg 

 

От 

Константин Атанасов  Костадинов 
Заместник председател секция номер: 
322800142 

 
Людмила Константинова Шнайдер 
Заместник председател секция номер: 
322800143 
 

Относно: СИГНАЛ ДО ЦИК / ЕП 22757 от 

28.05.2014 година 

 

Г-н Иван Йорданов, консул на Република България, е дал стъновище (Изх. Номер Пр-19-

49/12.06.2014 г. / На изх. Номер ЕП – 00 – 526/09.06.2014 на ЦИК), относно нарушенията на 

семейство Живкови. 

С настоящото отправяме възражение по точките на Главния консул г-н Иван Йорданов от 

12.06.2014 г., както следва: 

В отговора си по подадения сигнал, Г-н Йорданов препраща към разпоредбата на чл. 108, ал. 1, 

т. 1 от Изборния кодекс, а именно СИК" осъществява дейностите по прилагането на кодекса и 

свързаните с него нормативни актове в изборното помещение и в района на избирателната 

секция;" 

С настоящото искам да поясня, че г–н Йорданов иззе функциите на СИК и предприе 

организационни действия по отношение на провеждането на изборния процес. С тези свои 

действия, г-н Йорданов грубо наруши избирателния процес. Нещо повече, освен намесата в 

работата на СИК, следва да се подчертае, че деянията му демонстираха целенасоченост и 

умисъл при нарушаването на законодателството, тъй като беше предупреден от зам. 

председателите на комисиите за незаконосъобразността на изборния процес, които 

предупреждения последният пренебрегна. Г-н Иван Йорданов беше предупреден от зам. 

Председателя на СИК г-н Константин Костадинов, в деня на изборите, около 10 часа, че 

наблюдателите нямат право да попълват декларациите и да агитират на турски език на входа 

на избирателната секция на консулството във Франкфурт на Майн. Генералният консул обясни, 

че последното не съставлява нарушение на Изборния кодекс и не прекрати 

незаконосъобразните си действия, с което да бъде създаден редовен изборен процес, 

съгласно Избирателния кодекс. Г-н Йорданов незаконосъобразно разпореди застъпниците : 

Севгин Шевкед Ибрахим, Зюбейде Шевкед Джелилова, Илхан Джелилов, Месут Адем 

Тахирюмер, Баки Неждет Касим и др.1 да напуснат изборното помещение и да оказват 

съдействие на гласуващите на входа на консулството, което съдействие се изразяваше в 

попълването на декларациите по чл. 22, ал. 2, чл. 350, ал. 1, § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс2, 

                                                           
1
 Имаше и други лица, които не бяха представени официално, но участваха в „агитацията“. 

2 „Оказване на съдействие“ 
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отново в разрез с изборното законодателство. Следва да отбележем, че поставените от главния 

консул застъпници на входа на сградата даваха указания на гласоподаватели на турски език, 

като последните пристигаха да упражнят активно право си на глас организирано. Моля да 

имате предвид, че Секционната комисия не беше разпоредила наблюдатели и представители 

да бъдат поставени на входа на консулството. Документите кой и с каква роля ще участва в 

изборите са предварително изпратени до Генералния консул. Достъп до списъците за участие 

не беше предоставен на СИК. Тези наблюдатели не бяха вписани в протоколите на секционните 

комисии, защото работеха извън секцията. Самите наблюдатели не бяха вписани в протоколите 

на СИК, защото г-н Йорданов заяви, че входа не принадлежи към секцията и той е отговорен за 

неговата организация. Ако приемем казаното от г-н Йорданов, то последното веднага буди 

въпроса защо г-н Йорданов осъществява контакт с лица, които са определени като застъпници 

и им дава указания да превишат своите правомощия, като помагат на желаещите да гласуват, 

чрез незаконосъобразни действия и указания на чужд език. Последното е не само нарушение 

на изборното законодателство, но създава съмнения за професионалните качества, каквито 

длъжността генерален конусл предполага. 

По отношение на твърдението, че Главния консул г-н Йорданов и служителите на консулството 

на Република България оказаха „съдействие“ съгласно чл. 22 (1) и (2) на Изборния кодекс1., 

чрез предоставянето на 400 химикалки и три маси на „територията на Консулството – 

Франкфурт“ за попълването на декларациите по чл. 22, ал. 2, чл. 350, ал. 1, § 1, т. 2 от ДР на 

Изборния кодекс. Действията на служителите на Консулството на Република България във 

Франкфурт на Майн могат да се определят като много повече от посоченото в стъновището на 

Генералния консул г-н Иван Йорданов съгласно чл. 22 (1) и (2) на Изборния кодекс. 

Г-н Иван Йорданов във функцията си на Генерален консул взима дистанцирано становище 

относно неговата дейност по отношение на изборите в официалното си писмо до ЦИК.  

Едновременно публично на сайта на фейсбук на 13.06.2014 г.  достъпно за всички коментира, 

че г-н Константин Костадинов член на СИК е напуснал в 22.15 часа СИК. И дава гласност, че 

заместник председателите на СИК г-н Костадинов и г-жа Шнайдер са представители на ПП 

Атака, което е тенденциозно насочено към определна партия. Самото публично назоваване на 

членове на СИК и тяхната партийна принадлежност е нарушение само по себе. ЦИК никъде не е 

публикувал партийната принадлежност на членовете на СИК. Г-н Иван Йорданов с това си свое 

публично изявление е в противоречие с официално поданеното от него становище. Запознат ли 

е г-н Иван Йорданов с избирателния процес или не? Запознат ли е с Избирателния кодекс или 

не? Това негово държание и стъновище е в противоречие и несъвместимо с неговата функция 

относно изборния процес в деня на изборите: 

                                                                                                                                                                                     
Чл. 22. (1) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България 

оказват организационно-техническо съдействие на кандидатите и представителите на партиите, 

коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при провеждането на срещи с 

избирателите. 

(2) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България 

отправят покана за съдействие към организации на българските граждани извън страната. Организациите 

може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на изборите извън страната, осигуряват 

контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, 

кабини за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.“ 
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Източник: Публикувано на 13.06.2014 г. https://www.facebook.com/boyan.yurukov?fref=ts; Коментара 

беше на г-н Иван Йорданов беше изтрит. 

Генералния консул г-н Иван Йорданов подготви изборните секции, предостави нужните 

материали, постави масите на входа на консулството с цел гражданите да могат да седнат за 

отдих, тъй като времето за престой за гласуване е дълго. Г-н Иван Йорданов представи на СИК 

"застъпниците" на партия ДПС, които в последствие постави на входа, на територията на 

консулството. Ако приемем, че тази територия е към секцията, защото изборния процес с 

попълването на декларициите се извършваше именно там, то тогава г- Йорданов няма 

правомощието да взема каквито и да е решение по същество във връзка с провеждането на 

изборния ден. Въпреки това, Г-н Иван Йорданов беше упълномощил застъпниците, във 

функцията си на консул, да попълват декларациите, което в разрез с изборния кодекс и със 

закона за защита на личните данни. Ако се приеме хипотезата, че входа на сградата не 

принадлежи към изборната секция, изниква въпросът, защо и на какво основание, г-н 

Йорданов е разпоредил там да бъдат попълвани и подписвани декларации, както и да се дават 

указания на турски език? Като съдействащ на комисията, Главният консул г-н Иван Йорданов 

пое координацията на входа. На входа, с него стояха и помагаха следните лица в изборния 
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процес. От ляво на дясно изброени, в деня на изборите са заснемани пред масите, на които са 

попълвали данни в декларациите на други гласоподаватели: 

 

Източник:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=715296141862765&set=pcb.715296355196077&type=

1&theater 

1. Севгин Шевкед Ибрахим – регистран като наблюдател, Централна избирателна комисия, 

РЕШЕНИЕ № 402-ЕП София, 17.05.2014 (http://www.cik.bg/reshenie/?no=402&date=17.05.2014), 

фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ“ 

2. Неизвестен по име 

3. Зюбейде Шевкед Джелилова - наблюдатели на фондация "МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ" за 

участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България, IR 13:46:00 18-05-2014, PP1345IR.040, ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 413-ЕП, ЦЕНТРАЛНА, 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ номер 413-ЕП София, 17 май 2014 г. 

 4. Илхан Джелилов – застъпник, ПП „Движение за права и свободи“ 

(http://www.cik.bg/reshenie/?no=464&date=21.05.2014), РЕШЕНИЕ № 464-ЕП София, 21.05.2014 

5. Месут Адем Тахирюмер – застъпник на кандидатска листа ПП „Движение за права и 

свободи“ (http://www.cik.bg/reshenie/?no=464&date=21.05.2014), РЕШЕНИЕ № 464-ЕП София, 

21.05.2014 

6. Баки Неждет Касим – представител на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“, РЕШЕНИЕ № 

286-ЕП София, 04.05.2014, (http://www.cik.bg/reshenie/?no=286&date=04.05.2014) 
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На снимката от 25.05.2014 година от Нова телевизия пред Консулството на Република България 

във Франкфурт на Майн се виждат непознати на СИК лица. Маркирани на снимката със синьо. 

На снимката се вижда как г-н Севгин Шевкед Ибрахим в качеството си на наблюдател на 

фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ“ попълва деклариция на гласоподавател 

и нарушава с това своите правомощия на наблюдател.  

 

Единствен, от горе посечените наблюдатели, представители и застъпници, вписан в протокола 

на секция номер 322800142, е г-н Баки Неждет Касим. По протокол на ЦИК той е „представител 

на политическа партия ДПС“. Г-н Касим представи единствен пълномощно. Този документ го 

легитимираше като представител на партия ДПС. Пълномощното беше подписано от г-н Лютви 

Местан. От този документ беще устанввено, че има разминаване между списъците на ЦИК и 

представените документи в СИК секция номер 322800142 Франкфурт на Майн. 

 

Снимка: Баки Неджет Касим – по пълномощно представител на политическа партия ДПС 
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Тъй като нямаме информация за вскички застъпници, наблюдатели и представители, при 

проверка може да се установят всички наблюдатели, представители и застъпници, които 

участваха в избирателния процес и бяха част от нарушенията, съгласувани с Генералния консул 

г-н Иван Йорданов. 

Съгласно методическите указания застъпници, наблюдателите, представители на партии, 

коалиции и инициативни комитети може да присъстват и наблюдават изборите. Попълването 

на декларации от наблюдатели е в разрез с методическите указания и Изборния кодекс. 

Съгласно методическите указания един „помощник“ и „преводач“ има право да съдейства на 

максимално двама гласоподавателя, по време на изборния процес. На изборния ден, 

споменатите наблюдатели, застъпници и представители масово попълваха декларациите на 

гласоподавалите, които не бяха достатъчно грамотни, да попълнят сами декларацията за да 

подадът гласа си, съгласно изборния кодекс. 

Г-н Илхан Джелилов и г-н Севгин Ибрахим публично са заявили, че са попълвали декларации. 

Те обясняват на всички на личния си Фейсбук профил, че тази процедура е била приета от ЦИК 

за да протекът изборите нормално. 
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Източник: https://www.facebook.com/ilhan.dzhelilov?fref=ts 

 

Източник: https://www.facebook.com/sevgin.ibrahim.58?fref=ts 

Факта, че застъпници, представители и наблюдатели сами признават в публичното 

пространсто, че са попълвали декларации за гласоподавателите и в този смисъл са извършили 

нарушения на изборния процес, свидетелства за това, че те не са били обучени и подготвени 

качествено за изборния ден. Тяхната роля беше единствено и само да контролират спазването 

на законите свързани с изборния ден. Следователно членовете на ДПС са били 

инструментализирани от собствената си партия ПП ДПС, Консулството на Република България 

във Франкфурт на Майн и ЦИК за публично масово нарушение на Изборния кодекс, 

Методическите указания и на Закона за защита на личните данни.  

Допълнително, има камери, инсталирани на входа на консулството, които са заснели 

протичането на изборния процес пред сградата. Този запис би послужил като доказателствено 

средство, към всички останали сигнали подадени към ЦИК, ведно с декларациите от двете 

секции, чийто почерк съвпада с почерка на горе описаните наблюдатели и застъпници. 

Административен език в България е българския език. След като ЦИК е уполномощил 

застъпници, наблюдатели и представители да участват в изборния процес, те трябва да спазват 

административните закони на Република България. В тяхната роля като такива, последните 

имат право да говорят само на български език, защото българския език е административен 

език. Турският език не е административен език на Република България. На изборния ден беше 

говорено изключително и само на турски език, като при гласоподаватели и при избирателната 

комисия се създаде впечатление, че се използва турския език за агитация пред изборната 

секция. Всичко това се извършваше пред очите на останалите гласоподаватели, като много от 

тях могат да подадат показание за това. Нуждаещи се от преводач български граждани, следва 

да потърсат съдействие от СИК. Тук възниква и въпроса кои са тези български граждани, които 

не могат да говорят и да ползват българския език, след като съгласно българската конституция 

чл. 36 (1) българския език е „право и задължение“ за българските граждани.3 Има възможност 

в такива случаи да бъде упълномощен помощник и преводач, тъй като противното може да 

                                                           
3
 Чл. 36. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 

г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г. изм. и доп., ДВ. бр.18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр.78 
от 26.09.2006 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г.) 
(1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани. 
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създаде именно условия за незаконосъобразна агитация. Съдействие не беше потърсено. В 

списъците не е вписан нито един преводач или помощник, а съдействие беше указано, от 

неуправомощени по законния ред лица, като се говореше и обясняваше на турски. 

Сезираме и ЦИК за това, че са допуснали членове на партия ДПС Германия да вземат участие 

като наблюдатели и представители и застъпници, под формата на неотрални фондации, като 

всички са членове на ДПС Германия. Застъпниците, наблюдатели и представителите на 

фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ“, фондация "МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ" 

и ПП „Движение за права и свободи“ са членове на ДПС Германия. 

Снимки от 27.04.2014 ДПС Германия, Франкфурт публикувана официялно на фейсбук сайта на 

ПП ДПС Германия. 

 

Източник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=306795839473180&set=pb.290028074483290.-

2207520000.1402993579.&type=3&theater 
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Източник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=306795669473197&set=pb.290028074483290.-

2207520000.1402993579.&type=3&theater 

Тези снимки, достъпни в публичното пространство за всеки, създават впечатлението, че 

застъпниците, представителите и наблюдателите са от една партия и се застъпват единствено и 

само за тази партия. Практика партиите да регистрират свои дъщерни неправителствени 

организации като наблюдатели, води до това че се губи смисълът на независимото 

наблюдение на изборите. Въз основа на регистрараните фондации, ПП ДПС успява да осигури 

повече от шест човека на входа на консулството. Застъпници, наблюдатели и представители от 

други партии, фондации, дружества и не организационни членове не бяха допуснати на входа 

от Генералния консул г-н Иван Йорданов. Аргумент за това да не допусне повече застъпници, 

наблюдатели и представители беше, че има достатъчно подадени от ЦИК лица. 

Искаме да обърнем внимание, че протоколите подписани в деня на изборите за секцията, 

важат единствено и само за работата на съответната секция, а не за цялата сграда на 

консулството и нейния вход. 

Тези протоколи носят заглавието „ПРОТОКОЛ на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в 

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ“. Подписа се отнася до - „Изборите в СЕКЦИЯТА бяха произведени при 

следната обстановкиа:“! Г-н Иван Йорданов използва подписа на протокола на зам. 

Председателите на СИК, че да прехвърли в последствие отговорността върху СИК. 

Копие от протокола на секция номер 322800142: 

 

 

Копие от протокола на секция номер 322800143: 
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Зам. Председателят, г-н Костадинов, информира за нарушенията адвоката си г-жа Капка 

Гергинова. Адвокатката е подала сигнал по телефон, около 10:00 часа, до ЦИК София. Разговаря 

с г-н Румен Цанчев, който първо съобщи, че има нарушение и е нужен писмен сигнал. По 

негова молба адвокатката се обади след около час. Разговаря по телефона около 11:00 часа със 

ЦИК София с г-н Ерхан Чаушев - член на ЦИК, предложен от ПП ДПС, който взима становище по 

сигнала, че няма нарушения. След като адвокатката на г-н Костадинов настоява, че в изборния 

процес има нарушения, г-н Чаушев предлага, да се подаде писмен сигнал. Такъв беше подаден 

в срок от три дни на 28.05.2014 година. Тъй като г-н Чаушев, в неговата функция на член на 

ЦИК, не си спомня за телефонния разговор, моля да бъдат извадени телефонните протоколи на 

ЦИК. 

Заключение относно стъновището на г-н Иван Йорданов (Изх. Номер Пр-19-49/12.06.2014 г. / 

На изх. Номер ЕП – 00 – 526/09.06.2014 на ЦИК) относно нарушенията на семейство Живкови: 

Генералния Консул организира изборния процес и постави членовете на входа. Г-н Йорданов 

беше предупрен за нарушенията и след като не реагира уместно, беше подаден сигнал до ЦИК 

в срок на изборния ден в 10 часа. Законите на изборния кодекс важат и за консулите на 

Република България. След като комисията предупреди консула, а той не прикратява 

нарушенията, се информира ЦИК. От ЦИК г-н Ерхан Чаушев ни обясни, че деянията не 

съставляват нарушение. След като настояхме, че това за нас е нарушение, той ни обясни да 

подадем писмен сигнал. Писменият сигнал беше подаден в срок на 28.05.2014 с подпис по 

електронен път на централния мейл адрес на ЦИК. 

До момента сигнала на семейство Живкови както и на заместник председателите Людмила 

Шнайдер и Константин Костадинов СИК Франкфурт на Майн и други подадени сигнали от 

Франкфурт на Майн не са публикувани в срок на сайта на ЦИК под рубрика „Електронен 

публичен регистър на жалбите и сигналите до ЦИК и решенията по тях“. Едновременно друго 

грубо нарушение е, че протоколите от заседанията на ЦИК относно тези сигнали, не са 

публикувани на страницата на ЦИК. С това ЦИК влиза в нарушение на Изборния кодекс и 

преднамеренно потулва нарушенията на изборния процес във Франкфурт на Майн. 

Непрофесионалното отношение на г-н Ерхан Чаушев с обидите относно госпожа Людмила 

Шнайдер, член на СИК, че била „тръгнала да търси под вола теле“, защото подала три дни след 

изборите писмения сигнал. Или това, че била търчала „напред-назад като совалка и се 

подписва и в секцията, и извън секцията?“ говори само по себе си, че г-н Чаушев отвлича 
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вниманието на ЦИК от съществените факти около нарушението на закона и забавя 

разследването на фактите около обвиненията. 

Уважаема комисия, смятаме, че изборният ден в консулството на РБ във Франкфурт на Майн 

беше нарушен, с прякото участие на генералния консул – г-н Йорданов, в качеството му на 

длъжностно лице. В сигнала си, дори не обръщаме внимание на организираността при 

транспортирането и извозването на подпомаганите гласоподаватели, които бяха докарвани и 

инструктирани пред българското консулство и чиято липса на каквато и да е грамотност 

автоматично поставя под съмнение възможността за ясна политическа представа и адекватна 

политическа пренадлежност. Но смятаме, че духът на целият този агитационен елемент, не 

следва да бъде подкрепян и толериран от длъжностни лица, които представляват 

администрацията на Република България в чужбина. Смятаме, че демонстрираната 

организираност на гласоподаватели от определени етнически малцинства показва на 

Федерална Република Германия, както и на Европа нелицеприятните обстоятелства около 

изборните процедури, провеждани съгласно българският избирателен кодекс. 

Дата: 17.06.2014 

С уважение 

Подпис: 

 

 

.....................................................................   .................................................................... 

Константин Атанасов Костадинов    Людмила Константинова Шнайдер 

Зам. председател секция номер: 322800142   Зам. председател секция номер: 322800143 


