
 ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 153 

 

На 28 октомври 2019 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.  

Докладва: Мария Бойкинова 

2. Разни. 

Докладва: Мария Бойкинова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър 
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло 
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Силвия 
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Димитър Димитров, 
Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров и Николай Николов. 

Заседанието бе открито в 11,00 ч. и председателствано от 
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги!  
Откривам днешното заседание в 11,00 ч. 
Имате Проект за дневен ред – т. 1 и 2 с докладчик госпожа 

Бойкинова. 
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Има ли други желаещи да бъдат включени в дневния ред? – 

Не виждам.  
Моля, процедура по гласуване.  
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 
Йосифова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 
Иванова, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева и Цветанка 
Георгиева), против – няма. 

Дневният ред е приет. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Преминаваме към 

разглеждането на точка първа от дневния ред:  
 

1. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 
Заповядайте, госпожо Бойкинова, имате думата. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, искам да направя 

кратък анализ за жалбите и сигналите, постъпили в изборния ден. 
Общият им брой е 257. В сравнение с местните избори през 

1015 г., които бяха над 450, считам, че това показва, от една страна, 
за добрата работа на Централната избирателна комисия, от друга 
страна, за работата на общинските избирателни комисии и 
съответно секционните избирателни комисии, както и нашата 
разяснителна кампания и обучителното ни звено. 

В изборите за Европейския парламент  сме имали общо 

160 жалби и сигнали. 
Като видове нарушения най-много са 144 нарушения в 

организацията на изборния процес, но, както и вчера от моите 
доклади, те се отнасяха до това, че в 7,00 ч. не са открити 
всички секции. След проверка се установи, че в 7,00 ч. 
членовете на комисията са били в изборните помещения, но 
може би не са били почнали веднага работата по гласуването, 
тъй като, знаете, поставя се образец от бюлетината, маркиране 
на печата. 
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Имаше много сигнали за това, че бюлетините се сгъват 
трудно, за перфорация, но това са неща, които по никакъв 
начин не влияят върху организацията по гласуването и по 
отчитането на резултатите, което е всъщност най-важно.  

Има 47 нарушения, общо казано, на избирателните 
права. Според моето мнение, най-много оплаквания имаше от 
хората, затова че се намираха в Списъка на заличените лица и 
не можеха да гласуват, затова че имат настоящ адрес извън 
Република България към 26 април 2019 г. От оплакванията на 
хората се установи, че много от тях не знаят, че имат настоящ 
адрес, разбират за първи път или според тях това, че имат 
трудови договори, се намират фактически в Република 
България считат, че това е настоящия им адрес, без да знаят, че 
трябва да отидат и да си променят настоящия адрес в 
Република България.  

Има 62 сигнала за предизборна агитация в деня на 
изборите. В изборния ден ние глобихме много доставчици на 
медийни услуги за това, че публикуваха предварителните 
резултати от гласуването. Най-много имаше за кмет на община 
и общински съветници в София, както бяха публикувани данни 
и за другите градове. 

Не може да не отбележим, че „24 часа“ преустанови това 
нарушение. Махна от страницата си предварителните резултати 
и не продължи да извършва нарушение, както постъпиха 
другите доставчици на медийни услуги, въпреки нашите 
решения. Те на всеки час публикуваха тези резултати от 
допитванията.  

Има и 4 сигнала за купуване на гласове, но, знаете, с 
измененията в Изборния кодекс пред всяка секция се публикува 
телефон на дежурен прокурор и сигналите съответно бяха 
насочени към компетентните органи.  

 

Считам, че сигналите и жалбите не бяха от такова 
естество, за да можем да кажем, че изборния процес е протекъл 
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при сериозни нарушения. Напротив, считам, че изборите, за 
разлика от 2015 г., протекоха при много по-добра организация, 
очевидно и при по-голяма активност на избирателите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 
доклада. 

Мисля, че той е съвсем точен и обективен. Нарушенията 
бяха, първо, пренебрежително малко, второ, нито едно от тях 
не беше толкова сериозно, защото по какъвто и да е начин да 
застрашава изборния резултат и законното протичане на 
гласуването. 

Решенията ни бяха типични за нарушения на 
доставчиците на медийни услуги, които се повтарят за всички 
избори, при решения, свързани с бюлетините. Това беше 
сериозната работа вчера. Разбира се, и всички жалби, които 
разгледахме, свързани със защита на активното избирателно 
право на гражданите, които имаха проблеми, Централната 
избирателна комисия реагира веднага. 

Като цяло не спряхме да работим, но пък всичко, каквото 
трябваше, разгледахме своевременно. Така че можем да 
отчетем наистина добър резултат. 

Радостно е и че сега всичко върви по предаване на 
книжата, ритмично. Както при нас, така и в ОИК все още няма 
някъде сериозни проблеми. Разчитаме, че до края дори на 
днешния ден всичко ще бъде предадено и ще могат да се обявят 
резултатите – нещо, което ще бъде доста уникално като 
резултат. 

Други колеги по жалби, по доклади имат ли какво да 
добавят? – Не виждам. 

Преминаваме към разглеждането на точка втора от 
дневния ред: 

2. Разни. 
Заповядайте, колега Бойкинова. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаема госпожо Председател, 

нямам доклад по т. „Разни“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Сега раздадох 
доклади, но все още текат някакви въпроси, свързани предимно 
с вчерашния ден или с преброяване на преференции, но това е  

нормалния ни процес. 
Колеги, има ли някой да докладва нещо, колеги? – Не 

виждам. 
Предлагам всички да отиваме и да се включваме по 

графика в приемането на книжата – протоколи. Има график – за 
след обяд са доста хора, за сутринта са малко. Нека тези, които 
са за след обяд да останат, а всички други, които не сме в 
графика за след обяд, да се включим сега да работим.  

Засега прекъсвам заседанието и при нужда ще се свикаме 
отново и продължаваме работа. 

 

(Прекъснато в 11,10 ч.) 

 

(След прекъсването – 11,30 ч., заседанието се провежда на 
изключени камери.) 
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Насрочвам следващото заседание утре, 29 октомври 2019 г., 
вторник, от 10,00 ч. 

 

 

(Закрито в 14,00 ч.) 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 
Мая Станкова 


