
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 2

На  24  март  2019  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение за приемане на хронограма за изборите 
за членове на Европейския парламент от Република България на 26 
май 2019 г. регистрация на наблюдатели.

Докладва: Силва Дюкенджиева
1а. Проект  на  решение  относно  датата  на  насрочване  на 

избори за членове на Европейския парламент от Република България
Докладва: Мария Бойкинова

1б. Искане за одобряване на възнаграждения на членовете на 
ОИК – Тополовград.

Докладва: Георги Баханов
1в. Искане  за  заплащане  възнаграждения  от  Общинска 

избирателна  комисия – Чепеларе.
Докладва: Ерхан Чаушев

2. Разни:
2.1. писмо  до  Министерството  на  външните  работи  на 

основание чл. 21 от Изборния кодекс
Докладва: Йорданка Ганчева

2.2. За сведение:
– вх. № ЦИК-07-22/2.

Докладва: Таня Цанева



– вх. № ЕП-22-11 от 21 март 2019 г. 
Докладва: Таня Цанева

– писмо относно рекламни тарифи.
Докладва: Севинч Солакова

– учение по киберсигурност на 28 и 29 март 2019 г.
Докладва: Стефка Стоева

2.3. Съобщения:
– покани за семинари

Докладва: Севинч Солакова
– вх. № ЕП-04-02-2 от 20 февруари 2019 г.

Докладва: Ерхан Чаушев

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 
Йосифова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Севинч  Солакова, 
Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Димитър 
Димитров, Емил Войнов,  Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 
Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мирослав  Джеров, 
Николай  Николов,  Силвия  Стойчева,  Таня  Цанева  и  Цветанка 
Георгиева. 

Заседанието бе открито в 10,45 ч. от госпожа Стефка Стоева – 
председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Добър  ден,  уважаеми 
колеги! Откривам заседанието на Централната избирателна комисия, 
имаме необходимия кворум. 

Дневният ред за днешното заседание:
1. Проект на решение за приемане на хронограма за изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България на 26 
май 2019 г. регистрация на наблюдатели.

Докладва: Силва Дюкенджиева
2. Разни.
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Искания  за  допълнения  към  дневния  ред?  Госпожа 
Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Уважаема  госпожо  Председател, 
уважаеми колеги! Моля да допълните дневния ред, може би с точка 
1а. – Проект на решение относно датата на насрочване на избори за 
членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България. 
(Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Конкретно  за  датата 
става дума.

Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Ако може да включите в дневния ред нова точка – изплащане 

на възнаграждения. Другият вариант е да остане за утре. По Ваша 
преценка. 

Има  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  на  ОИК  – 
Тополовград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Колеги,  по  така  направените  искания  за  допълнение  на 

дневния ред? 
ТАНЯ ЦАНЕВА:  Имам въпрос –  остават  ли записаните  от 

предходно заседание в т. Разни, или отново да се запишем сега?
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Остават,  плюс 

допълнения още, ако има. 
Колеги,  който  е  съгласен  да  добавим  тези  две  точки  от 

дневния ред и въобще по целия дневен ред, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19, против – няма.
Приема се единодушно дневният ред.

По т. 1 – Проект на решение за приемане на хронограма за 
изборите  за  членове на Европейския парламент от  Република 
България на 26 май 2019 г. регистрация на наблюдатели.

Има думата госпожа Дюкенджиева да продължи доклада по 
хронограмата.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Председател, уважаеми 
колеги!  Продължаваме  с  т.  134  от  предишния  вариант  на 
хронограмата.  (Реплика на Ивайло Ивков.) Всъщност в мрежата би 
трябвало да е маркирано в жълто докъде сме стигнали – до т. 134. 
(Уточнения.)

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Има два файла, единият е с дата 24-
ти.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Това,  което е  с  дата  24-ти,  е  с 
нанесените корекции, така както са приети в петък. Продължаваме 
оттук нататък.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Ориентирахте  ли  се, 
колеги? Продължаваме.

Два  пъти  се  повторя  в  началната  „на  лечебни  заведения“. 
Няма допълнения и изказвания.

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, не виждам изказвания по 
т.  134.  Като  махнем,  че  два  пъти  е  повторено  „на  лечебни 
заведения“, това ще се махне.

Някакви възражения по сроковете? Няма. 
Вече сме в 48-часовия срок преди изборния ден.
Разбирам,  че  по  т.  134  няма  никакви  допълнения  и 

възражения.
Преминаваме към т. 135.
Госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, предлагам в т. 135, в т. 

137  и  навсякъде,  където  се  коментира  „капитанът  на  плавателен 
съд“,  да се добави „под българско знаме“,  както е  в  т.  134,  за  да 
бъдем прецизни. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Ако  сме  свършили  с 
т. 135!

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Господин 
Николов.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаема  госпожо  Председател,  уважаеми  колеги!  Понеже 

стана  дума  за  т.  137,  ще  поставя  малко  предварително  въпроса. 
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Точки 135 и 137 се дублират. Правното основание е едно и също – 
чл. 30, ал. 2. Разбира се, едно и също е и самото съдържание – и 
„ръководителят на заведението“,  и „ръководителят на плавателния 
съд“, аз съм съгласен с направената бележка, съответно са длъжни 
да уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка 
лицата.  Аз тук бих предложил да  запазим редакцията  на т.  135 с 
добавката на колегата и т. 137 да отпадне. Всъщност да обединим 
плавателните  съдове  и  лечебните  заведения.  Всъщност  малко 
предварително правя това изказване, понеже стана дума за т. 137.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, 
възражения?  Значи,  т.  137  отпада  и  в  т.  135  ще  се  добави  „под 
българско знаме“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, аз искам да Ви 
върна към т. 134 – срокът не е 48 часа, а „не по-късно от 48 часа“, 
казва законът. Така че да го изпишем коректно. Както е и в долните 
графи. (Реплика.)

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Не,  изпуснато  е 
„не по-късно“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В т. 134.
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  По  т.  136?  Не 

виждам.
Колеги, т. 137 отпада, тъй като се повтаря с т. 135.
Продължаваме с т. 138. 
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Същият въпрос, който поставих, се 

наблюдава в съотношението на т. 138 и т. 140: 
„138. РИК регистрира до изборния ден застъпниците“ и
съответно:
„140.  Партиите,  коалициите  и  инициативните  комитети 

подават в РИК заявление на застъпници“.
Има  известна  разлика  само  в  частта  за  заявлението.  Бих 

предложил да ги обединим и т. 138 да добие следната редакция“:
„138. По заявление на партиите, коалициите и инициативните 

комитети РИК  регистрира  до  изборния  ден  застъпниците  на 
кандидатските листи и им издава удостоверения.“
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По този начин т. 140 ще отпадне. Както виждате, правните 
основания са едни и същи и срокът е един и същ.

Другият подход е да ги оставим отделно, като функцията по 
регистрирането да бъде тук, а в т. 138 или обратното да остане само 
воденето на публичния регистър.

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз мисля, че се касае за 

действия на различни правни субекти. В случая едните са партиите, 
коалициите и инициативните комитети, които подават заявления в 
РИК. Това е първото действие, поради което смятам т. 140 да стане 
т. 138 или съответната номерация, а т. 138:

„138. Съответната РИК регистрира до изборния ден партиите 
и коалициите, които са подали заявление“.

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Аз лично щях да 
предложа  наистина  да  се  разменят  местата  със  съответната 
номерация,  защото  също  смятам,  че  е  действието  на  партиите  и 
коалициите и след това е действието на РИК, която извършва, така 
че за мен е по-добрият вариант да останат и двете.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Извинявам  се,  пропуснах  да  кажа  –  в 
т. 140,  която  сега  трябва  да  стане  т.  148  не  е  „застъпници  в 
кандидатските  листи“,  а  е  „на  кандидатските  листи“.  Записано  е 
„застъпници  в  кандидатските  листи“,  а  трябва  да  е  „на 
кандидатските листи“.

ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Госпожо Председател,  колеги!  Всъщност 
дублирането е в т. 141, където е казан текстът, че „ЦИК регистрира 
до изборния ден застъпниците“ – би трябвало той да отпадне, а би 
трябвало в т. 138 или ако дойде малко по-назад, срокът трябва да 
бъде пак „17.00 ч.“, а тук е казано само 25 май. За да стане еднакво с 
останалия текст.

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, да, т. 141 
ще отпадне, тъй като се повтаря с по-нагоре. Това със „17.00 ч.“ – 
лично за мен часът трябва да остане,  за  да не се получи така,  че 
някоя РИК да си сложи час – 12.00 или 13.00 ч. на обяд. Затова за 
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мен  „17.00  ч.  на  25  май“  трябва  да  остане.  Това  е  моето 
предложение. (Реплики.)

Добре, колеги – значи, т. 141 ще отпадне, тъй като се повтаря 
с т. 138, а в т. 138, където е датата, ще бъде добавено: „17.00 ч. на 
25 май 2019 г.“

Има  ли  възражения?  Разбирам,  че  няма  възражения. 
Продължаваме нататък с т. 142.

Имате ли възражения по т. 142? (Реплики на Ивайло Ивков.)
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Хронограмата  е  просто  график.  Този 

график,  въпреки  помпозното  име  „Хронограма“,  си  е  „хронос“  – 
време, „грама“ – знак, и така нататък. Обаче текстовете са само и 
единствено въз основа на закона. Колегата Ивков повдига въпроса за 
доставки, франко, освобождаване и така нататък, които не можем в 
момента  да  предвидим.  Така  че  не  можем  да  ги  предвидим,  но 
можем да ги предвидим в обществената поръчка ясно и категорично 
– откъде идват, как идват, как се монтират и прочие. Проблемът е 
важен,  но  това  подлежи  на  допълнителна  регламентация  в 
обществената  поръчка.  Не можем  момента да  кажем кога  ще ни 
доставят машините. Днес – не можем! След два-три дни можем. Ако 
го напишем в обществената поръчка.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Господин 
Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това, на което исках да Ви върна 
– тук сме включили регистрацията на застъпниците от страна, но по 
отношение на  застъпниците  извън страната,  там регистрацията  на 
застъпниците  е  от  Централната  избирателна  комисия.  Може  би  е 
хубаво за този текст, който заличихме, да включим един, който е за 
регистрацията на застъпниците извън страната, със същия срок, тъй 
като той е еднакъв и тъй като и ние публикуваме на нашата страница 
застъпниците. В тази връзка да го имаме и това.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Предлагате  да 
бъде: „ЦИК регистрира…“
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Да,  където  махнахме:  „ЦИК 
регистрира застъпниците извън страната“.

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре.
Господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Явно  колегата  Чаушев  си  е  направил 

справка. Аз съм абсолютно съгласен с него. Аз затова го казах без 
микрофон, защото знам, че ще има действия, но те наистина не са 
предвидени  в  Кодекса,  те  са  организационно-технически.  Така  че 
съм абсолютно съгласен и не считам, че трябва да ги включваме. 
Изяснихме го.

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
Госпожо Стефанова.
КРИСТИНА  ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Уважаеми  колеги, 

моето предложение е да се включи чл. 214: „ЦИК не по-късно от 
7 дни  след  насрочване  на  съответния  вид  избор  открива  сайт  на 
интернет  страницата  си  за  предоставяне  на  информация  при 
машинното гласуване“.

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: То го има.
РЕПЛИКИ: Има го.
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: И чл. 215, ал. 2: „В 

деня  преди  изборния  ден  секционната  избирателна  комисия 
получава  техническите  устройства  и  всички  изборни  книжа  и 
материали, необходими за машинното гласуване по ред, определен 
от ЦИК“.

РЕПЛИКИ: Има го.
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Къде го има това?
КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо Председателстващ!
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Заповядайте!
КАТЯ  ИВАНОВА:  Аз  мисля  да  вървим  по  реда  на 

хронограмата по точките и когато стигнем до съответните текстове, 
тогава  да ги коментираме.  Тъй като стигнахме до т. 143,  аз  имам 
предложение като основание да бъде посочена разпоредбата на чл. 
182,  ал.  4,  съгласно  която  не  се  допуска  предизборна  агитация 
24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
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ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Член  182,  ал. 4, 
нали така?

Господин  Димитров,  заповядайте.  (Димитър  Димитров 
говори извън микрофона. Реплики на Таня Цанева и Ивайло Ивков.)

Е, не е вярно, правено е машинно малко – колкото и да е, 
правено е все пак. (Реплики на Ивайло Ивков извън микрофон.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ивков е прав. 
Има  законови  текстове,  които  не  зависят  от  договора,  просто  в 
закона е казано. И госпожа Стефанова каза, това е бланкетен текст и 
каквото правим, трябва да спазим тази разпоредба. Тя е извън избора 
на изпълнител и други условия. Мисля, че нищо страшно няма да 
включим законовата разпоредба, която трябва да изпълняваме. Един 
текст поне да има, за да се види, че до този ден ние трябва да сме 
работили  нещо,  а  как  ще  протече  поръчката  –  ще  има  ли… 
(Реплики.)

Може ли още веднъж предложението?
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Да.
Колеги, моето предложение е да се включи чл. 215, ал. 2: „В 

деня на изборния ден секционната  избирателна комисия получава 
техническите  устройства  и  всички  други  изборни  книжа  и 
материали, необходими за машинното гласуване по ред, определен 
от ЦИК“.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Може  ли  само 
текста на закона? (Уточнения.)

Това би трябвало да е  в  предизборния ден,  защото ако ще 
получим машините в изборния ден... Няма как, ще си ги гледаме тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Точка 143, колеги.
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  тогава 

преди  т.  143  –  край  на  предизборната  агитация,  да  включим 
въпросната точка с чл. 215, който предлага колегата Стефанова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Просто 
възпроизвеждаме  закона,  и  нищо  повече.  (Реплика  на  Мария 
Бойкинова.)

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, само за машинното. (Реплики.)
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ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това щях да кажа, 
много други неща се предават. 

Заповядайте!
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Този текст не важи за всички СИК, а 

само за тези, които с решение Централната избирателна комисия е 
определила да има машинно гласуване.

КРИСТИНА  ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Там,  където  е 
предвидено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Както  е  озаглавено: 
„Получава изборните книжа и материали,  включително машини – за 
секциите,…“

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  „…където  е 
определено“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нищо повече. Общо.
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Добре,  колеги  – 

продължаваме нататък с т. 144.
Заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Сега ще се върна на т. 142. Смятам, че в 

срок в т. 142 пак би трябвало да запишем час.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, „до 17.00 ч.“
Имате възражения за часа ли?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз имам възражения за часа.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Заповядайте!
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам Ви да не поставяме час, 

защото  все  пак  знаете,  че  ние  получаваме  и  информация  от 
проверката  на  наблюдателите  и  не  можем  да  заковем  този  час. 
(Уточнения.)

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Заповядайте! 
ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Наблюдателите  да  ги  ограничим,  защото 

могат в 22.00 ч. да ги донесат.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Решението!  Решението за  регистрация  на 

наблюдателите.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Войнов, 

поне  досега  това,  което  съм  следила  като  практика  на  ЦИК, 
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наистина  за  наблюдателите  срокът  да  си  подадат  заявление  за 
участие на съответната организация с наблюдателите, е 3 дни преди 
крайния срок, точно по причина, за да може тези наблюдатели да 
бъдат проверени, да се види дали не се повтарят с други НПО-та, 
дали случайно не са кандидати, дали междувременно не са станали 
анкетьори на социологическите агенции, за да може все пак и да им 
се  издадат  удостоверения.  Защото  ако  ние  ги  регистрираме  до 
17.00 ч. и им издадем в 22.00 ч. удостоверение, те няма как да ги 
получат, особен ако са извън София. Това е причината. (Реплика на 
Емил Войнов.)

А, не – този срок за трите дни не може да бъде включен в 
хронограмата. Той може да бъде в решението, а не в хронограмата.

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Разбрах. (Реплики на Мария Бойкинова.)
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Така че, господин 

Войнов, на т. 142 няма да има час, ще си остане само датата 25 май 
2019 г.

Колеги, продължаваме с т. 144.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  А  останалите  места, 

където писахме „до 17.00 ч.“? 
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Те  са  за  РИК-

овете.
Колеги, разбирам, че по т. 144 няма възражения.
По т. 145? 
По т. 144 и т. 145 няма възражения, особено по т. 145 няма 

как да имаме възражения. 
Колеги, по т. 146.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ако позволите, в т. 146 още отсега 

да  уточним, че е  хубаво часът 19.00 ч.  да стане 20.00 ч.,  както е 
изменението от 2016 г. с „Държавен вестник“, бр. 39.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Имаше 
предложение на колегата Ивков – в т. 145 да се пише час. (Реплики.)

Колегата Ивков предложи в т. 145 да се допише часа и искам 
да чуя Вашето мнение. (Реплики.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Правно основание няма 
– чл. 229 и сл.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Да  пишем  ли 
чл. 229? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Там пише: „Откриване 
на изборния ден“.

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колега  Николов, 
по т. 146 слушаме Ви.

НИКОЛАЙ  НИКОЛОВ:  Направих  си  предложението. 
Предлагам часът „19.00 ч.“ да стане „20.00 ч.“, както е изискването 
на изменението в „Държавен вестник“, бр. 39 от 2016 г. 

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  т.  147. 
(Уточнения.)

Това е техническа грешка – на т. 147 стои „25 май 2014 г.“, а 
2014 г. мина отдавна. И на т. 148.

Заповядайте!
КАТЯ ИВАНОВА: Освен да променим датата 25 май, отново 

изменение в бр. 39 на „Държавен вестник“ и срокът е „не по-късно 
от 21.00 ч.“, така че текстът да стане: 

„ЦИК съобщава данни за броя на гласувалите избиратели не 
по-късно  от  21.00  ч.  на  26  май  2019  г.“  (Реплика  на  Александър 
Андреев.)

Значи, аз говоря за следващата.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Говорим за т. 147.
На т. 147 просто се сменя датата „25 май 2014 г.“ с датата 

„26 май 2019 г.“
Колеги, по т. 148? (Реплики.)
Защото може да има секции, които да бъдат открити по-рано. 

(Реплики на Ивайло Ивков.)
Господин Баханов!
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Извинете,  госпожо  Водеща-Зам.-

председател, тъй като бях отвън за една минута – нали оправихте в 
т. 146, „след 19.00 ч.“ да го поправим на „след 20.00 ч. на 26-ти“?

РЕПЛИКИ: Да, да.
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ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Оправено е.
На т. 146 е: „След 20.00 ч. на 26 май 2019 г.“
Колегата  Ивков  има  предложение  –  в  т.  145  да  бъдат 

включени часовете. Понеже очевидно има различия, може би трябва 
да го гласуваме. (Реплики.)

РЕПЛИКА: Кой е против?
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Аз  съм  против 

примерно – да имаме в изборния ден часове. Но ако всички останали 
са съгласни, окей!

ИВАЙЛО ИВКОВ: Сега! Това не е най-важното нещо, което 
трябва  да  решим,  нека  да  го  решим  бързо.  Имам  предложение. 
Въпросът е  да се уважаваме и си спазваме… Не съм си оттеглил 
предложението, за да минем напред. Чухме обратно становище на 
колегата  Цанева,  но  аз  не  съм  си  оттеглил  предложението. 
Гласуваме го бързо – не минава, и не го пишем. 

Допълнителен  аргумент:  пише  „време,  дни,  часове“  в 
колоната,  а  след като пише дни и  часове  и  след като говорим за 
изборния ден и не, че е най-важният факт, но това е основното – от 
колко  до  колко  ще  са  изборите,  не  виждам  причина  да  не  го 
напишем!

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, подлагам 
на гласуване предложението на колегата Ивков – в т.  145 да бъде 
включено часовете от началото на изборния ден до края на изборния 
ден.

РЕПЛИКА: От 7.00 ч. до 20.00 ч.
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  От  7.00  ч.  до 

20.00 ч.
Който е съгласен, моля да гласува. 
Аз съм „против“, трима, четирима. Пет. Няма решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Защо  мисля,  че 

гласувахте и другия вид? Двадесет сме.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Всички сме.
РЕПЛИКИ: Има ли решение?
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ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, моля Ви – 
гласуваме „против“!

РЕПЛИКИ: Колко са, колко?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Четири „против“.
РЕПЛИКИ: Шест са „против“.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има решение!
Добре,  слушам  предложение  за  часовете,  които  трябва  да 

бъдат записани в изборния ден.
Колега Ивков? (Реплики.)
Нали гласувахме дали да запишем часовете? Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласувах „против“…(Реплики.)
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Добре,  колеги, 

извинявайте  –  за  мен  имаше  решение  да  се  запишат  часовете. 
Очевидно нещо не съм разбрала.

Заповядайте, господин Баханов.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може ли прегласуване?
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има решение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Шест  са  „против“,  12  –  „за“,  няма 

решение.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ние сме 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: 20 сме.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не е 12, а на 14.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има решение. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах  „против“, 

тъй като считам, че няма да може да обхванем цялата палитра от 
часове на гласуване по цялото земно кълбо, където ще има открити 
избирателни секции с посочване на часа. Някои започват много по-
рано от определените часове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Местно време.
Колеги, говорим  за местно време.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре.
Колега Ивков, може ли да кажете сега какво да запишем като 

часове?
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Възпроизведете текста на закона, колега-
докладчик – мисля, че беше от 7.00 ч. до 20.00 ч., чл. 229 – местно 
време, за да е спокоен и колегата Баханов.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  От  7.00  ч.  до 
20.00 ч., но с възможност да се удължи „не по-късно от 21.00 ч.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да пишем: „удължаване 
21.00 ч. местно време“.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Само  „местно 
време“ по-скоро.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Добре,  другото ще са 
изключения.

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Никога не е имало 
часове. Никога! При частични избори може и да е имало.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме!
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Разписваме  в  основанието 

чл. 220.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Член 229.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Защо? Член 220 е.
РЕПЛИКА: Член 220, ал. 1. (Реплики на Александър Андреев.)
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Член  220  го 

написахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Колеги,  дали  да  не 

продължаваме?
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: На т. 146 – както 

се  уточнихме,  поправяме  „20.00  ч.  на  26  май  2019  г.“;  на  т.  147 
поправяме датата; на т. 148 поправяме датата и съответно „26 май 
2019 г.“

РЕПЛИКА: 21.00 ч.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, „21.00 ч.“
И сме на т. 149.
Госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Тъй  като  предложението  ми  беше 

към  докладчика,  но  искам  сега  да  го  направя  на  микрофон  –  по 
отношение  на  изборния  ден  имах  предложение  начало  и  край  на 
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гласуването да бъде тоз ред, така както отразихме началото и края на 
гласуването.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: „Изборен ден – начало и край на 
гласуването“.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  „Начало  и  край  на  гласуването  в 
изборния ден“.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Имате  ли 
възражения, колеги?

Госпожо Цанева, искахте думата!
ТАНЯ ЦАНЕВА: По т. 148 срокът – годината!
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, оправихме го. 
Колеги, т. 149. По т. 150? По т. 151?
Заповядайте по т. 151.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: По т. 151 в последната графа – „срок 

до дата включително“, нямаме отбелязване нищо. По аналогия по-
нагоре  със  т.  149,  където  също  имаше  специфична  функция  на 
секционната избирателна комисия, една от най-важните, отново при 
запис в предпоследната графа – до 24 часа след приключването, сме 
отбелязали 27 май. Значи, предлагам и тук, в последната графа на 
т. 151, да запишем „27 май“.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Не  можем  да 
впишем, колега, 27-ми, защото може да се случи и на 26-ти.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: До 27 май.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не възразявам.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: То може да стане и на 26-ти, разбира 

се.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте!
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Госпожо Дюкенджиева,  не съм си 

поискала думата. Благодаря Ви, че ми я давате без да я поискам.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ние сме на т. 151. 

Има  предложение  да  бъде  вписана  датата  27  май  в  последната 
колона.  (Реплики.)  Имаше  предложение  да  се  впише  и  датата. 
(Уточнения.)

16



РЕПЛИКИ: По-добре е да няма дата.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Както е по-нагоре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: 27 май 2019 г., 21.00 ч., 

това е според мен, броейки. Ще дойде и някой на 27-ми през нощта 
безкрайно изморен? (Реплики.) Ако запишем, ще дойдат. 

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  По-добрият 
вариант е да няма дата. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Всички колеги тук са участвали  и в 
реалната кампания, и в самото провеждане на изборния ден и всички 
знаят,  че  секционните  избирателни  комисии  имат  различна 
представа  за  това  кога  трябва  да  си  дадат  изборните  книжа  в 
съответната общинска администрация. Ако ние запишем срок – до 
27  май,  им  даваме  пълното  право,  след  като  Централната 
избирателна комисия е дала такова указание, част от секционните 
избирателни комисии да решат, че въпреки че са готови могат да 
предоставят  изборните  книжа  в  общинската  администрация  на 
27 май 2019 г. През това време къде ще стоят тези изборни книжа и 
какво ще се случва с тях? 

Затова  по-добре  е  да  остане  този  текст  –  до  24  часа  след 
приключване  на  гласуването,  което  не  поставя  краен  срок  за 
предоставяне  на  изборните  книжа  в  общинската  администрация. 
Това означава, че те са длъжни, веднага след като приключат, да го 
направят. Фиксираме ли ние тази дата им даваме пълното право да 
се съобразяват с нея, съответно тогава ще трябва да напишем през 
това  време  какво  се  случва  с  книжата.  Според  мен  даваме 
възможност за нарушаване на този 24-часов срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В закона пише 24 часа.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Но не пише дата. Нали въпросът е да 

не записваме дата в хронограмата?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Само, ако може, една кратка-кратка 

дуплика!
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Заповядайте!
НИКОЛАЙ  НИКОЛОВ:  Само  една  кратка  дуплика,  за  да 

поясня предложението.
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Предложението ми е да впишем „до 27 май“, от една страна, 
за да е ясно, че който е готов до 23.00 ч. на 26 май, веднага трябва да 
си предаде книжата в общинската администрация. Това е първото. 
(Реплики.)

Ако смятате,  че това ще създаде  някакъв хаос и погрешно 
разбиране,  при  това  положение  къде-къде  по-важната  операция,  а 
именно предаване на резултатите  на протоколите от  СИК в РИК, 
което е  на т.  149 и от там да падне цифрата  27 май,  за  да  не се 
създава и там хаос и да са наясно секционните избирателни комисии, 
че  в  момента,  в  който  са  готови  с  протоколите,  ги  предават  в 
районните избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Позволете ми, колеги, 
самият факт, че законът казва „до“, разбира се, че няма предвид „в 
края на“. Ясно е, че целият този срок и да не сложим  тук дата, какво 
ще направим? Една празнота ще има само в хронограмата.  Всеки, 
който може да брои, знае, че е на следващия ден. Както предложите.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Дюкенджиева.
Първо, като реплика на колегата Стойчева. Аз лично, колеги, 

категорично възразявам да вменяваме на секционните избирателни 
комисии, че ще справят или няма да се справят с нещо. Колегите от 
секционните  избирателни  комисии,  ще  се  справят  блестящо  с 
произвеждането на изборите. Това са ни основните единици, които 
произвеждат изборите.

Съгласна  съм  иначе  с  мнението  да  не  посочваме  изрична 
дата, но не по Вашите доводи, колега Стойчева – считам, че както 
каза и уважаемата председателка, в закона категорично е посочено 
по т. 4 – в срок до 24 часа.

Работата  по  изработването  на  хронограмата  вменява  да 
посочваме точни и конкретни дати, когато срокът е определен в дни, 
за да има яснота адресатите на хронограмата. В случая имаме един 
срок от 24 часа, който е безспорно ясен. Мисля, че няма спор колко е 
24 часа. Мисля, а и както показва практиката на тази институция, в 
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тази точка никога не се е посочвало. Ако това има значение, макар 
че ние, нали, можем да създадем и по-добра практика.

Предлагам  срокът  да  остане  такъв,  какъвто  е  в 
предложението на докладчика, без посочване на конкретна дата.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Господин 
Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само едно уточнение. Сигурно е лапсус 
на колегата Стойчева. Става въпрос, че не се предават в общинските 
администрации,  а  в  районните  избирателни  комисии,  на  първо 
място.

На второ място, категорично съм за това да остане срокът – 
24 часа, приключване на гласуването, било то 20.00 ч.  или 21.00 ч., 
където  е  удължен изборният  ден.  Ако посочим дата  27 май,  това 
означава 24.00 ч. на 27.05. и двата срока ще се бият.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Имаше 
предложение в т. 149 да отпадне датата 27 май.  (Реплика на Бойчо 
Арнаудов.)

Възразява ли някой да отпадне датата „27 май“ в т. 149? Има 
ли възражения?

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам възражения.
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Заповядайте, 

господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, логиката е следната. В т. 

149 са действията на СИК, които извършва в изборната секция. Там 
задължително  те  трябва  да  приключват  своето  преброяване  и 
подписването  на  протокола по предаването,  тоест  да  тръгнат  към 
РИК до определен час. 

А  действието  в  чл.  151  –  предаването  на  материалите  в 
общинската администрацията следва приемането на протоколите в 
РИК – толкова, но ще се забавят в РИК. Каква е процедурата там? 
Тоест, следствие – съответните действия, които се извършват, затова 
там никога не сме поставяли точно конкретна дата и час. Знаете, че 
има случаи, когато продължава приемането, поради едни или други 
причини.  Поради  това  че  има  грешки  в  протоколите,  може да  се 
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наложи  на  място  да  преброяват  бюлетините  отново.  Тоест,  има 
действия, които са следствие от приемането на документите в РИК.

В тази връзка на т. 151 аз лично считам, че не би следвало да 
имаме, а горе да си остане.

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз само пак да кажа, че срокът е един и 

същи, и той е по т. 4 – както в т. 149, така и в т. 151. (Реплики.)
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  понеже 

има две мнения – ние трябва да ги изгласуваме.
Заповядайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Колегата  Арнаудов 

много правилно каза – и двете разпоредби са едни и същи и пише 
едно  и  също –  след  24  часа.  Или  ще  го  пишем,  или  няма  да  го 
пишем. Не може едната да е по-важната – да я заковем със срок, а 
другата...  Не е  труден въпросът,  дайте  да  го  решим, колеги,  и да 
вървим към важните неща. Това е логиката на закона – до 24 часа. 
Ние искаме да го пишем тук, там – не искаме, едно и също е.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Аз  искам  да  го 
гласуваме, за да приключим с това. (Реплики.)

По-добре е да отпадне от т. 149.
Колеги,  има  предложение  в  т.  149  накрая  датата  „27  май 

2019 г.“ да отпадне.
Хайде да го гласуваме, за да продължаваме нататък.
Който е „за“ да отпадне, моля да гласува. Има двама човека, 

които сме „против“. 
Гласували са  19  членове на ЦИК:  за – 17 (Стефка Стоева,  

Таня Йосифова,  Кристина Цанкова-Стефанова,  Севинч Солакова,  
Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емил  Войнов,  Ерхан  Чаушев,  
Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  
Мирослав  Джеров,  Николай  Николов,  Силвия  Стойчева,  Таня  
Цанева и Цветанка Георгиева),  против – 2 (Силва Дюкенджиева и 
Александър Андреев).

Имаме решение, ще отпадне – в т. 149 отпада.
В т. 150 – няма да отпада.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В т. 150 е „веднага“.
Колегата Войнов пита защо даваме две дати, когато пишем 

една?
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Защото не знаем 

кога ще ги преброят. Може да могат да ги преброят, а може да не 
могат да ги преброят до 0.00 ч. Имало е и такива случаи. Няма как да 
знаем за колко време ще ги преброят. (Реплики.)

Колеги, продължаваме с т. 152.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз имам предложение по т. 152 и 

по т. 153.
По т.  152 в графата „време, дни и часове спрямо изборния 

ден“  да  бъде  „не  по-късно  от  24.00 ч.  местно време  на  изборния 
ден“, да се допълни.

Предлагам  т.  153  да  придобие  следната  редакция:  „СИК 
изпраща на Централната избирателна комисия сканиран екземпляр 
от  подписания  протокол  на  секционната  избирателна  комисия  по 
чл. 282 и от списъка за гласуване извън страната, а в графата „време, 
дни и часове“ да се добави „незабавно, но не по-късно от 24.00 ч. 
местно време на изборния ден“, тъй като така е определен срокът от 
законодателя – „незабавно, но не по-късно от 24.00 ч.“ (Уточнения.)

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: На т. 152 е „не по-
късно“, а на т. 153 е „незабавно, но не по-късно от…“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, така е. Нали така го 
направихме?

Колеги, дали да не продължаваме?
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  има 

предложение от госпожа Иванова – в т. 153 да се добави в сроковете 
„незабавно,  но не по-късно от 24.00 ч.  местно време на изборния 
ден“. Нали това е предложението Ви?

КАТЯ ИВАНОВА: Да.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тъй като виждам, 

че има възражения по този текст, госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  По  предложението  на  колегата 

Иванова предлагам „незабавно, но не по-късно от 24.00 ч.  местно 
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време“  –  да  остане,  текст  от  закона  фигурира  в  колона  „основни 
процедури,  действия“  и  в  този  смисъл  е  ясно.  Просто  да  не 
утежняваме повече съдържанието на хронограмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Значи да отпадне само 
„изборния ден“, така ли?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да. (Реплики.)
Говорим за т. 153 – колона „време, дни…“ няма нищо.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Точно така.
(Реплики на Севинч Солакова и Катя Иванова.)
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, при това положение в колоната да 

няма нищо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В коя колона?
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ето, в тази, както 

няма в момента, в последната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В последната, четвърта.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Последната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: То няма нищо там.
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Не,  има 

предложение на Катя Иванова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Разбрах,  че  нейното 

предложение е в колона 3 – да се добави „на изборния ден“, а не в 
колона 4. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Колеги,  повтарям  предложението.  В 
раздела „процедури, действия и решения“ да бъде изваден този срок, 
който  е  записан  тук:  „не  по-късно  от  24.00  ч.  местно  време  на 
изборния  ден“  в  основния  текст,  и  казах  да  стане:  „СИК  извън 
страната изпраща на ЦИК сканиран екземпляр“, а този срок да си го 
пренесем, където му е мястото и да бъде в колона 3 – „време спрямо 
изборния  ден“  и  да  бъде  „незабавно,  но  не  по-късно  от  24.00  ч. 
местно време на изборния ден“. (Реплики.) 

Не  броя  номерацията.  Но  ако  броите  номерацията,  е  4-та 
колона.

ЦВЕТАНКА  ГЕОРГИЕВА:  Напълно  подкрепям  това 
предложение, има логика. Никъде в предните не сме го отразявали 
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по този начин. Така че ако искаме да следваме логиката, би следвало 
по този начин да го направим.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Има  две 
предложения,  така  че  предлагам,  колеги,  да  гласуваме 
предложението първо на госпожа Иванова.

Който е съгласен,  да гласува.  Кой брои, може ли някой да 
брои? (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Присъстват 18, видимо 
отсъстват 2 – Димитров и Ивков. Ако искате, ще броя през цялото 
време.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Господин 
Баханов, моля Ви да броите. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Няма  мнозинство. 
Това е.

КАТЯ ИВАНОВА: Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Жалко. Предложението 

беше общо взето граматическо – едно нещо от тази колона да мине в 
другата колона.

Текстът  не  е  по-добър  с  тези  часове  вътре,  колеги. 
Противоречи  на  всичко  друго  от  хронограмата.  Дали  ще  бъде 
24 часа тук или в графата „време“!?

РЕПЛИКА: Нека да го прегласуваме.
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  има 

предложение  за  прегласуване,  защото  дойдоха,  и  сме  всички  – 
20 човека сме в залата.

Много  моля  да  прегласуваме  предложенията  на  госпожа 
Иванова в т. 153 – от основните действия да отпадне „не по-късно от 
24.00  ч.  местно  време  на  изборния  ден“  и  този  текст  да  бъде 
пренесен  в  колоната  с  датите  и  часовете:  „време,  дни  и  часове 
спрямо изборния ден“.

Който е съгласен, моля да гласува. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: При оттеглено предложение, как ще 

го гласуваме?
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, внася се отново 
предложението.

Става дума за стилистична разлика – от колона 1 в колона 3.
Колко души сме?
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  20  души  са  в 

залата.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 13, против – 7. 
Нямаме решение. Точка 153 остава така, както е.
Колеги, т. 154. Не виждам възражения. По т. 155? Не виждам 

никакви възражения. По т. 156? Няма възражения.
По т. 157? – Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гледайки текстовете 

по т. 156, т. 157 и 158 и връщайки се към т. 149, там аргументът ни 
беше 24 часа след приключване на гласуването и махнахме датата. 
Сега  тук  имаме  не  24  часа,  а  имаме  48  часа  от  приключване  на 
гласуването,  а  датата  остава.  Така  че  предлагам  да  уеднаквим 
нещата – или остава навсякъде тази дата, или я махаме.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Да,  говорим  за 
последната колона. Говори се за т. 155, 156…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За всичко.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Какво мислите по 

въпроса с отпадането на датите?
Има  предложение,  колеги,  датите  да  отпаднат.  Някой 

възразява ли? Гледам, че няма възражения.
Тогава към т. 156, т. 157 и т. 158, където се  посочени датите, 

ще отпаднат.
По т. 159 няма възражения.
По т. 160, колеги? 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Има ли проблем с приемането на този 

текст, е удачният въпрос според мен?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Ако няма  проблем,  няма  нужда  от 

корекция.
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ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  виждам, 
че по т. 159, 160 и 161 няма някакви предложения.

По  т.  162?  Очевидно  и  по  т.  162  няма  предложения.  По 
т. 163? Няма.

По т. 164? (Реплика на Ивайло Ивков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Плюсът не значи нищо, 

има думичка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Седем дни.
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  От  обявяване,  и 

ние не знаем кои дни ще бъде. Няма дата, защото няма как да знаем 
отсега.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Да  продължаваме, 
колеги.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Искате  да  се 
махне знакът „плюс“ така ли? 

РЕПЛИКИ: Да.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз имам предвид не да слагаме дата, а да 

махнем знакът „плюс“ и да го напишем като т. 163 – не по-късно от 
еди-колко си дни след изборния ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Правилно.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Така да е надолу, за  да не взимам повече 

думата. Ако го възприемем. Ако не, и горе да сложим плюс.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  За мен трябва да 

се махне на т. 164 само плюсът и да си остане „7 дни от обявяване на 
резултатите“, съответно в т. 165 – по същия начин, само плюсът да 
се махне.

По т. 164 и 165 – да бъде само „7 дни от обявяването“, а вече 
в т. 166 – „7 дни след изборния ден“, тогава господин Арнаудов има 
предложение да напишем и датата. Нали така? (Реплики.)

На т. 166 да се добави датата в последната колона: „2 юни 
2019 г.“

Има ли възражения по това?
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Вместо  „7  дни“  да  бъде  „7-дневен 

срок“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така е правилно.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, на т. 166 

става „7-дневен срок“, съответно датата „2 юни 2019 г.“
На т. 165 също става „7-дневен срок“.
А горе – от обявяване на резултатите или в 7-дневен срок? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: А на т. 164? И на 

т. 165.
Точки  164,  165  и  166  –  „7-дневен  срок  от  обявяване  на 

резултатите“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А в т.  163 е  „5 дни“. 

„Не по-късно от 5 дни“ – казва законът.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: По т. 167, колеги? 

По т. 168?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Точка 168 в същността си отразява 

две отделни действия – секционната избирателна комисия предава 
на дипломатическото и консулското представителство, а на свой ред 
Министерството на външните работи предава в ЦИК в 7-дневен срок 
от  получаването  от  съответното  дипломатическо  и  консулско 
представителство съответните книжа.

Аз  съм  съгласен  тези  две  действия  да  бъдат  обединени  в 
рамките на една точка – т. 168, но тъй като тук имаме един изричен 
срок за второто действие,  и той е  7-дневен срок,  както пише и в 
самия Изборен кодекс – от  получаването на протокола и останалите 
изборни книжа, бих предложил този 7-дневен срок да бъде изведен 
във време, дни и часове спрямо изборния ден и там да се запише – да 
отпадне от самия текст, самият текст да спре до „МВнР ги предава 
на ЦИК“ и в предпоследната графа да пишем: „в 7-дневен срок от 
получаването  на  протокола  и  останалите  изборни  книжа  от 
Министерството на външните работи“.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това са различни действия.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: И другият вариант,  който може би 

трябва да обсъдим, е двете действия да разграничим в две отделни 
графи, в два отделни реда. Това може би е по-разумното – първото 
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действие  да  бъде:  „СИК предава  на  дипломатическо  и  консулско 
представителство“, а второто: „МВнР предава…“ (Уточнения.)

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Трябва  да  пишем  два  пъти,  че  ДКП 
предава…

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Не,  напротив,  това  са  две  отделни 
действия.  С  оглед  по-голяма  прецизност,  е  по-добре  да  ги 
разграничим,  особено  при  условие  че  за  едното  действие  има 
изрично  вписан  7-дневен  срок,  а  за  другото  сме  при  условие  на 
незабавност, доколкото се ориентирам.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Заповядайте, 
господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги, напълно подкрепям 
колегата Николов, тъй като става дума за две различни действия за 
два  различни  срока,  така  че  е  логично  тези  действия  да  бъдат 
разграничени. В едното е посочено срок изрично, а в другото не е 
посочено срок.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Посочен е срок.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: За да не се объркат.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Няма, толкова избори са минали и не са се 

объркали.
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева. (Реплики.)
Колеги, моля Ви за тишина! 
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Позволявам  си  да  направя  трето 

предложение,  изхождайки,  че  са  от  практиката  и  от  скромния си 
опит като член и ръководител на група извън страната в предходния 
мандат. Предлагам, така както е предложението на докладчика, така 
да остане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  И  аз  предлагам 
вариантът, предложен в проекта. Той по нищо не се различава. Ако 
законът искаше толкова да е точен, щеше да ги раздели в отделни 
членове. Цялото това действие е събрано само в т. 6 и е казано точно 
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така:  „първа  дипломатическа  поща  –  7  дни“.  Какво  неясно  има, 
колеги? Не разбирам точно.

Ако  искате  да  гласуваме,  и  да  продължаваме,  защото 
изпадаме в дребнотемие, а имаме важни неща!

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги,  моля 
тогава да гласуваме.

Подлагам на гласуване предложението на господин Николов 
и на господин Баханов.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Всъщност предложенията бяха две, 
които  си  съвпадат.  Най-отдалеченото  беше  да  ги  разграничим  – 
мисля, в два отделни реда. Междинното беше да впишем за второто 
действие  –  срокът,  изрично  указан  в  закона,  а  именно: 
„Министерството на външните работи предава на ЦИК в 7-дневен 
срок от получаване на протокола и останалите  изборни книжа“. И 
третото е основното предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Третото – то винаги е 
първото основно, колеги.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Мисля,  че  имаше  изричен  запис  в 
правилника,  който  казваше  за  реда,  по  който  се  гласуват 
постъпилите предложения.

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Не,  съвсем 
различно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: То е първо по време.
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Тъй  като  аз  си 

поддържам предложението, така както е в хронограмата, гласуваме 
да  остане  в  хронограмата  –  както  предложи  и  госпожа 
председателката, текстът да остане така.

Моля, който е съгласен, да гласува. 
Гласували  20 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Стефка  Стоева,  

Силва  Дюкенджиева,  Таня  Йосифова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,  
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мирослав  
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Джеров,  Силвия  Стойчева,  Таня  Цанева  и  Цветанка  Георгиева), 
против – 2 (Георги Баханов, Николай Николов).

 Приема  се  –  остава  т.  168,  така  както  е  предложено  по 
хронограма.

Колеги,  т.  169  и  т.  170  –  променяме  „в  7-дневен  срок  от 
обявяване  на  резултатите“  и  съответно  в  „15-дневен  срок  от 
обявяване на резултатите“.

По т. 171. Няма да е „плюс“.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Това са работни дни.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Госпожо Цанева, 

30 работни дни ли са?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Да, да.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Няма нужда да пишем сега. 
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Не съм сигурна, 

че са работни дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  По чл.  172,  ал.  1  –  в 

срок от 30 работни дни след изборния ден.
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Тогава  датата 

25 юни не е вярна, ще я сметнем после. (Реплики.) 
Колеги, т. 172 – да, същото. Точка 173 – е точно така, т. 174 – 

всъщност е почти последното.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз мисля, че трябва да е 6 април.
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Чакайте  малко. 

Нека да довършим така. (Реплики.)
ЕМИЛ ВОЙНОВ: 5 юли.
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Колеги, на т. 171, 

172 господин Войнов изчисли, че 30 работни дни са 5 юли 2019 г. 
Има предложение и аз го подкрепям – под хронограмата, под 

завършека, там, където отдолу пише дата – 3 месеца преди изборния 
ден,  съгласно  чл.  350  и   §  1,  т.  2,  се  счита  26  февруари  2019  г.  
включително.  Ноември  е  2018  г.,  но  надолу  да  допълним 
„включително“,  което  вече  е  2019  г.  Значи,  шестте  месеца  са  – 
26 ноември, а  трите месеца са – 26 февруари 2019 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Колеги,  някаква 
редакция да измислим – дата „6 месеца“ никак не ми изглежда дата. 
Разбирам  какво  искаме  да  кажем,  но  не  е  точно.  Дайте  някакъв 
вариант – „за дата“.

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  На мен „за дата“ 
ми звучи по-добре. „За дата 6 месеца се счита“. Моето предложение 
е „за дата“, но виждам, че някой друг иска да каже нещо друго.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  А  не  може  ли  да  обърнем  – 
съгласно чл. 351, параграф еди-кой си 6 месеца преди изборния ден е 
еди-кога си?

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  А  §  1,  т.  3  от 

Допълнителните разпоредби ли?
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Ще  трябва  да  го 

напишем.
Ако  това  е  така,  можем  да  кажем:  „Алилуя!  Направихме 

хронограмата“. Така ли е? Така изглежда.
Предлагам почивка. Също така говорихме преди заседанието 

–  работихме  усилено,  всички тези  промени трябва  да  се  нанесат, 
много  внимателно  пак  да  ги  погледнем,  ако  не  възразявате  и  на 
заседанието в понеделник да я гласуваме окончателно  чист вид. А 
не после пак да правим второ заседание, че да правим поправки.

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ще имам грижата 
да я довърша днес и да Ви бъде пусната по мрежата или по мейл, за 
да може всички да я видят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Колеги,  обявявам  10 
минути почивка.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Уважаеми  колеги, 
продължава заседанието. 

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Няма  го 
господи Баханов, господин Арнаудов.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Колеги,  преминаваме 
към т. 1а – Проект на решение. Докладчик е?

ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Мария 
Бойкинова.

РЕПЛИКА: Само че я няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Да  минем тогава  към 

т. 1б – Изплащане на възнаграждения. 
Господин Баханов?
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И него го няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тогава да започнем към 

т. Разни – няма докладчиците.
ЗАМ.-ПРЕДС.  СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Имате  да 

докладвате ли, господин Чаушев?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз имам, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Господин  Баханов 

поиска и го включихме. Ще има и точка 1в. 
Ерхан, този дневен ред вече беше качен  на сайта, ако това 

има значение.
Да  продължим  ли  с  Доклад  по  писмо  относно  рекламна 

тарифа? Пак го няма докладчика. Колеги, така няма да е добре!
Имате думата.

Точка 2 – Разни.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само за сведение. 
Ще бъде изпратено писмо до  Министерството на външните 

работи  на  основание  чл.  21  от  Изборния  кодекс,  с  което   ще  се 
уведоми  МВнР,  всъщност  те  си  го  правят  –  за  съгласието  на 
приемащата държава да ни изпращат при получаване информацията, 
за да можем ние да организираме гласуването извън страната. Само 
за сведение ще бъде изпратено писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Благодарим. 
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И се връщаме на т. 1а – Проект на решение относно датата 
на насрочване на избори за членове на Европейския парламент 
от Република България.

Госпожо Бойкинова, имате думата.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  Ви 

решение  относно  дата  за  насрочване  на  избори  за  членове  на 
Европейския  парламент  на  основание   чл.  4,  ал.  2  от  Изборния 
кодекс. 

Преди да Ви докладвам решението искам да Ви кажа, че тази 
датата  е  важна  с  оглед може да  се  каже на  три-четири действия, 
които сме изброили  в хронограмата. Това е т. 14 от хронограмата 
например,  т.  15  и  съгласно  §  1,  т.  10,  в  който  се  казва,  че 
парламентарно представените партии и коалиции техният брой се 
определя  към датата  на   насрочване  на  изборите.  Съответно  тази 
дата – броят на парламентарно  представените партии и коалиции и 
тяхното съотношение трябва да е на съотношението на състава на 
районните  избирателни  комисии.  Поради  това  е  необходимо  да 
приемем  такова  решение,  независимо  че  то  е  регламентирано  от 
Изборния кодекс. Затова Ви предлагам да решим дата за насрочване 
на  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 
България  да  бъде  датата  на  издаване  на  Указа  на  президента  за 
насрочване на избори и това е датата 19 март 2019 г.  (Реплика на 
Ивайло Ивков.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Проверено е – измежду 
тези укази, които са от издаването, а не от обнародването.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Сега съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона 
държавния  печат  и  националното  знаме  на  Република  България, 
което основание  е цитирано, се казва, че указите, които не подлежат 
на преподписване, контрасигнатура ли се наричаше, влизат  в сила 
от дата на издаване на указа. Но има различни виждания…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, проверено е. И 
на мен ми се струваше, че е решение от декларативен характер и 
няма нищо сложно, но не е точно така. 
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Ако  си  спомняте,  ВСС  изпаднаха  в  една   ситуация  –  как 
чакаха  да  се  обнародва  един  указ  на  президента  и  да  вземат 
становище по него, а всички отстрани викаха: „Той е влязъл в сила 
от  датата  на  издаването  му“.  Така  че  нищо  лошо  няма,  вярно  е 
решението – ще създаде една сигурност. 

Който е съгласен с предложеното решение, моля да гласува, 
колеги.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Стефка  Стоева,  
Силва  Дюкенджиева,  Таня  Йосифова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,  
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло  Ивков,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мирослав  
Джеров,  Николай  Николов,  Силвия  Стойчева  и  Цветанка  
Георгиева),  против – няма.

Решението е № 4.

По  т.  1б  –  постъпило  искане  за  одобряване   на 
възнаграждения на членовете на ОИК – Тополовград.

Давам думата на господин Баханов. 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  уважаема  госпожо 

Председател.
Уважаеми колеги, с вх.  №  МИ-27-25 от 20 март 2019 г.  в 

Централната избирателна комисия е постъпило искане за одобряване 
на възнаграждения на членовете на Общинска избирателна комисия 
–  Тополовград,  за  проведени  от  тях  заседания  и  дежурства.  С 
искането  молят  с  наше  решение  искат  да  одобрим  следните 
възнаграждения на Общински избирателна комисия – Тополовград, 
за  заседания  и  дежурства  за  период  от  7  дни  след  обявяване 
резултатите  от  изборите  на  25  октомври  2015  г.,  а  именно: 
възнаграждения за заседания на Общинска избирателна комисия – 
Тополовград, за един ден, конкретният ден е 4 февруари 2019 г. на 
председател,  заместник-председател,  секретар и петима членове на 
общинската комисия, които са  поименно изброени в искането. Това 
заседание  се  е  провело  във  връзка  с  вземане  на  решение  за 
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предсрочно  прекратяване  пълномощията  на  общински  съветник  и 
обявяване за избран на следващия в листата кандидат. Искането е 
подписано  от  председател,  секретар  и  подпечатано  с  печата  на 
комисията, съгласно решението Централната избирателна комисия.  

Приложени  са  документите,  които  са  били  основание  за 
насрочване на заседание, както и за  приемане на решение, а именно 
постъпило е заявление от Петко Костов – общински съветник, който 
желае  да  му  бъдат  прекратени  пълномощията  като  общински 
съветник в Общински съвет – Тополовград, поради постъпване на 
работа в системата на МВР. Приложен е и протокол от заседанието 
от 4 февруари 2019 г.,  отново заверен,  съгласно нашето решение, 
както е приложено и самото Решение № 194 от 4 февруари 2019 г., с 
което на заседанието, проведено от Общинска избирателна комисия 
–  Тополовград,  колегите  са  решили  да  прекратят  предсрочно 
пълномощията на цитирания преди малко от мен общински съветник 
и обявяват на същото заседание за избран следващия в листата  на 
местна  коалиция  „За  община  Тополовград“  следващия  общински 
съветник. 

Изготвен  е  предварителен  доклад  от  администрацията  на 
Централната  избирателна  комисия,  а  именно  контролен  лист  за 
предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на 
задължението,  както  и  счетоводна  справка,  в  която  са  посочени 
конкретни суми, които трябва да бъда изплатени.

Уважаеми колеги, след като прегледах документите, които са 
изпратени,  считам,  че  същите  отговарят  на  решенията  на 
Централната избирателна комисия за достатъчни такива и предлагам 
да  вземем  решение,  с  което  да  одобрим  изплащането  на 
възнаграждение на Общинска избирателна комисия –Тополовград, в 
цитирания  от  мен  преди  малко  състав  и  да  изплатим  същото 
възнаграждение. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Колеги,  който  е 
съгласен да се издаде решение в този смисъл, моля да гласува.

Гласували  20 членове  на  ЦИК:  за  –  20 (Стефка  Стоева,  
Силва  Дюкенджиева,  Таня  Йосифова,  Кристина  Цанкова-
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Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,  
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  
Мирослав  Джеров,  Николай  Николов,  Силвия  Стойчева,  Таня  
Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.

Приема се единодушно.

Господин  Чаушев,  по  същия  въпрос  –  за  изплащане  на 
възнаграждения.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,  наистина при мен има 
една  преписка  с  вх.  № МИ-27-23 от  15 март 2019 г.  с  искане  за 
заплащане  възнаграждения  от  Общинска  избирателна  комисия  – 
Чепеларе, във връзка с прекратяване на пълномощията на общински 
съветник и съответно обявяване на друг. Обаче по преписката няма 
съответните контролни листове и справка, поради което моля да го 
отложим за следващо заседание по същество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Други  предложения, 
колеги?

ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: То е с молба да 
се окомплектова преписката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Добре.  Съгласни  ли 
сте?

РЕПЛИКИ: Да, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  С  това  изчерпахме 

дневният ред по основните точки.

Преминаваме по въпроси по т. 2 – Разни.
Кой искаше да вземе думата? Заповядайте!
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Първо започвам с тези, които са за сведение.
С вх. № ЦИК-07-22/2 – това е Електронният бюлетин, който 

получаваме от Международния институт за мониторинг и развитие 
на  демокрацията,  Санкт  Петербург.  С  Бюлетина  ни  съобщават  за 
проведени наблюдения за проведени избори в Молдова, за научно-

35



практическа  конференция  проведена,  както  и  за  изследване  на 
електоралното поведение  на гражданите на Молдова. За сведение. 
(Реплика на Ивайло Ивков.)

Докладвам Ви с вх. № ЕП-22-11 от 21 март 2019 г. писмо, на 
което  ние  вече  сме  отговорили  –  от  господин  Елберман.  Той  ни 
поставя допълнителни въпроси като това:  бихме ли му изпратили 
образец на Бюлетината на Европейските избори. Аз Ви го предлагам 
за сведение, тъй като в предходното писмо ние сме му указали, че 
информация, която ще му трябва за по-късен етап, може да намери 
на електронната страница на Централната избирателна комисия.

И  трето,  което  поставям  на  Вашето  внимание,  е  да 
предложим на Обществения съвет да присъства на наше заседание, с 
което, разбира се, и да се запознаем.

Аз говоря с господин Тодор Гунчев, който  е председател на 
Обществения  съвет.  Те  казаха,  че  ако  е  удобно  за  Централната 
избирателна комисия, това да бъде вторник – 26 март 2019 г. като 
часа очакват да е от нас. Часът може да бъде между 12 – 14 ч. 

Вашите предложения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Хубаво е, трябва да се 

видим,  да  се  срещнем  с  тях,  крайно  време  е.  Колко  време  да 
определим за среща? Тя може да трае много дълго, но като начало. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: От 14.00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Те  искат  между  12  – 

14 ч. (Реплики.)
Добре, от 14.00 ч. е добре, за да си свършим и другата работа.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Ще гласуваме ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Сега ще го гласуваме, 

но аз имам доста  резерви към това как си гласуваме писането на 
писма и кореспонденцията. Малко странно е да възложим на Таня да 
пише писмо. 

Който  е  съгласен  да  пише  Таня  Цанева  писмо,  моля  да 
гласува.

Гласували  20 членове  на  ЦИК:  за  –  20 (Стефка  Стоева,  
Силва  Дюкенджиева,  Таня  Йосифова,  Кристина  Цанкова-
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Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,  
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  
Мирослав  Джеров,  Николай  Николов,  Силвия  Стойчева,  Таня  
Цанева и Цветанка Георгиева),  против – няма.

Приема се единодушно.
Благодаря.

В  дневния  ред  е  записано:  Доклад   по  писмо  относно 
рекламна тарифа. 

Кой ще докладва, колеги? Рекламна тарифа!
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в деловодството е 

регистрирано  писмо,  с  което  една  медия  ни  обявява  рекламните 
тарифи,  по  които  могат  да  се  заплащат  услугите  по  време  на 
предизборната  кампания.  Знаете,  че  такива писма ще получаваме. 
Ако  искате,  днес  просто  да  се  уточним,  че  всички  писма  с 
рекламните тарифи на медиите ще се завеждат в деловодството и ще 
се събират в една папка, след което ще се обобщи и ще се представи 
на  вниманието  на  Централната  избирателна  комисия.  Ако  нямате 
нищо против, така да се уточним.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  А  някой  член  от 
комисията ще отговаря ли за събирането  на писмата в тази папка?

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Господин Андреев?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма проблем.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Господин Андреев, най-вероятно  ще 

бъде след това докладчикът по обобщената страница.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И не само.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.

Следваща точка – Покани за семинари.
Госпожа Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Отново  да  уведомя.  Получават  се 

покани за семинари с посочени дати, теми и  лектори. Те се завеждат 
в  деловодството,  публикуват  се  във  вътрешна  мрежа,  в  папка 
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„Покани“. Всички могат да се запознаят и при проявен интерес да се 
заявят, включително  и администрацията – разбира се, с нагласа в 
хода на подготовката на изборите, с много по-ограничено участие в 
тези семинари. За сведение само, за да знаете къде да търсите тези 
покани.

ИВАЙЛО ИВКОВ: И няма да се докладват.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И няма да се докладват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  На  мен  също  ми  се 

струва, че е хубаво член от комисията или заместник-председател да 
проверява и ако счита нещо за важно, да ни обръща внимание. Има 
ли желаещи?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам същото да е в този период и 
относно постановленията на прокуратури, както беше и преди. Те не 
са толкова често сега, но преди ни заливаха – и сега пристигат, и 
мисля,  че  не  време,  повечето  са  за  сведение.  Който  иска  колега, 
може да го постави в залата за обсъждане, а да не се докладват в 
залата с оглед по-голяма оперативност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колегата Ивков е прав 
според мен – което е важно, се постави в зала,  а което са писма, 
уведомявания – няма смисъл да утежняваме работата на комисията.

Ако иска госпожа Стефанова, да следи семинарите. Все пак 
да знаете, питате я – има ли нещо интересно.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Доколкото  си  спомням,  имаше 
практика тези покани да се качват във вътрешната мрежа и всеки 
колега да може да се запознае и да прецени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Ще се качват в отделна 
папка, разбира се.

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: На следващото заседание ще Ви 
докладвам къде се намира папката, за да може да се запознаете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Все пак да има някой, 
който да питаме за семинарите.

И аз искам да докладвам нещо, колеги, което на мен вчера ми 
се каза. Може би Вие знаете повече. Държавна агенция „Електронно 
управление“  ще  провежда  четвъртък  и  петък  учения.  Вероятно  в 

38



комисията  е  дошла покана,  поне  така  ми казаха.  Много  е  важно, 
защото  то  е  свързано  с  киберсигурността.  Мисля,  че  е  хубаво  да 
определим  двама  участници,  които  да  отидат  и  вземат  участие. 
Много  е  важно.  Разбрах,  че  досега  госпожа  Йорданка  Ганчева  е 
била. 

Слушаме, да.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Ако  позволите,  госпожо 

Председател.
Досега всичко беше представено на вниманието на комисията 

като  ние  изпратихме  писмо  до  Държавна  агенция  „Електронно 
управление“. По мои спомени, в което дадохме официалния имейл 
на Централната избирателна комисия за всяка относима информация 
в отговор на тяхно писмо, с което те искаха да бъдат определени 
екипът  и  ръководителят  на  екипа  от  страна  на  Централната 
избирателна комисия. По мой спомен ние посочихме моето име и 
името на  госпожа Росица  Матева,  която е  от  предходния мандат, 
като идеята, може би негласна, на Централната избирателна комисия 
беше с оглед на това,  че  ние двете с  нея участвахме в работната 
група по подготовката на това киберобучение, която реално имаше 
само  една  среща.  Всички  материали  минаваха  през  Централната 
избирателна комисия. Оттам насетне, аз поне не съм запозната, не 
знам  Държавна  агенция  „Електронно  управление“  като  отправя 
поканата дали е във връзка с екип и ръководител – дали прави това 
разграничение. Ако, в случай че се участва – по мое мнение, по този 
начин, както доколкото поне по стара информация знам, че и други 
институции ще участват, може би да уточним това.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не само за нас, става 
дума  за  обучение,  ще  участват  и  много  други.  Сигурно  тук 
комисията има писма…

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  обяснявам,  че  по  моя 
информация  поне,  след  това  писмо,  с  което  Централната 
избирателна комисия постави на вниманието, и Държавна агенция 
„Електронно управление“ поиска повече информация за какво точно 

39



– за екипа, функциите, ръководителя, мисля, че в ЦИК не е… Поне 
аз не съм запозната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Четвъртък  и  петък  е 
учението. С нас и без нас, то ще мине. За нас това е много важно. 
Така  че  предлагам  да  определим  двама  души,  които  да  вземат 
участие и после да ни разкажат какви са резултатите от това учение.

Госпожа Стефанова.
Само жени ли ще изпратим в учението? Да пратим господин 

Димитров!
РЕПЛИКА: И аз мога да се включа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, чудесно. Трима 

души да пратим – две дами и един господин.
Предлагам Проект за решение: госпожа Кристина Стефанова, 

Йорданка  Ганчева  и  Димитър  Димитров  да  участват  в  учение  по 
киберсигурност на  датите  28 и  29 март 2019 г.  Внимавайте,  че  е 
учение, сериозно звучи.

Който е съгласен, моля да гласува?
Гласували  20 членове  на  ЦИК:  за  –  20 (Стефка  Стоева,  

Силва  Дюкенджиева,  Таня  Йосифова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,  
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  
Мирослав  Джеров,  Николай  Николов,  Силвия  Стойчева,  Таня  
Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.

Приема се.
Колеги, мисля, че изчерпахме дневния ред с тази точка. 
Друго по точка Разни?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Преди да докладвам това писмо, защото 

то ще рефлектира в онова, което ще правим за машинното гласуване. 
Аз бях с резерви впрочем, някога.

Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-04-02-2 от 20 февруари 2019 г. 
сме получили отговор от МВР, подписано от министъра, в отговор 
на  наше  писмо  №  ЕП-014-28  от  28  февруари  2019  г.,  с  което, 
зачитам:  „Във  връзка  с  провеждането  на  избори  през  месец  май 
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2019 г. за членове на Европейския парламент и необходимостта на 
специализирани устройства  за  машинно гласуване –  съществената 
част  –  Ви  уведомяваме,  че  съгласно  действащата  нормативна 
наредба  МВР  не  разполага  с  правомощия  на  одит,  тестване  и 
сертифициране на необходимите специализирани устройства“.

За пълнота, такива откази по същество, тоест уточнявания, че 
няма такъв орган в Република България, сме получили от Държавна 
агенция „Национална сигурност“, от Държавна агенция „Електронно 
управление“, от председателя на Държавна агенция за метрология и 
технически надзор. Само за сведение! 

С една дума, проблемът със сертификация на така,  както е 
малко  по-подробно  –  специализираните  книжки,  устройства  за 
гласуване  с  дългите  думички,  към  момента  няма  орган.  За 
съжаление, и ЦИК също няма – със същите думички, няма такива 
правомощия. Пратили сме го, и копие – до останалите  институции, 
просто ей-сега като тръгнем пак с големите истории с машинното, 
по-добре – фактите такива, каквито са.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Вие  докладвате 
последното. (Реплика на Ерхан Чаушев.)

Колко отказа имаме досега? 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: От всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Знам, че от всички, но 

колко отказа са?
ЗАМ.-ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: То не е отказ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  То  това  съдържа  – 

„отказваме да сертифицираме, защото…“
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Четири.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СТЕФКА  СТОЕВА:  Докладвахте  досега 

четири отказа. Благодарим.
Колеги,  ако няма други въпроси в точка Разни, да закрием 

заседанието за днес. Има ли? Няма.
Следващо  заседание – утре в 10.00 ч., имаме много работа, 

колеги. 
Колеги, закривам заседанието. Благодаря за участието.
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(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Катя Бешева
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