
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 14 

  

На 7 април 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е н     р е д: 

 

1. Проект на решение относно обявяване на следващия от 

листата кандидат за народен представител.  

Докладва: Мария Бойкинова  

2. Проект на решение относно условията и реда за 

провеждане на предизборна кампания.  

  Докладва: Александър Андреев 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

  Докладва: Димитър Димитров  

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.  

  Докладват: Цветанка Георгиева и  Ерхан Чаушев 

5. Разни.     

Докладват: Таня Цанева, Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова, Кристина Стефанова, Бойчо 

Арнаудов, Александър Андреев, Мария Бойкинова, 

Силвия Стойчева, Ивайло Ивков, Таня Йосифова, 

Стефка Стоева и Николай Николов 
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 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 10,20 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията, и от госпожа 

Таня Йосифова – заместник-председател на Комисията. 

 

*   *   * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Коледи, откривам 

заседанието.  

Дневният ред включва пет точки.  

Аз имам доклад, но не са ме включили. Ще се включа в 

точка „Разни“.  

Има ли желаещи допълнително да се включат в дневния 

ред?  

Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаема госпожо Председател, 

не знам дали да е отделна точка. Постъпили са две жалби срещу 

решенията за назначаване на РИК. Да ги докладвам там.  

И в точка „Разни“ да ме включите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В точка „Разни“.  

Господин Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо Председател, моля 

и мен да ме включите в точка „Разни“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

Други колеги?  
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: И мен в точка „Разни“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова – 

в точка „Разни“.  

Госпожа Стойчева – също.  

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в точката за 

възнагражденията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: За всеки случай в точка „Разни“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други желаещи за 

включване в дневния ред?  

Госпожа Йосифова.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: За едно съобщение в точка „Разни“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да се включа и аз в 

точка „Разни“.  

В точка „Разни“ има 11 колеги, заявени за изказване.  

Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да 

гласува. Гласуваме машинно.  

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 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.  

От залата отсъства: Кристина Стефанова. 

 

Колеги, да преминем към първа точка от дневния ред:  

1. Проект на решение относно обявяване на следващия 

от листата кандидат за народен представител.  
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Има думата госпожа Бойкинова. Заповядайте за доклад.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, проектът е в моя 

папка под № 87.  

С Решение № 5148-НС от 6 декември 2018 г., Централната 

избирателна комисия е обявила Ралица Трилкова Добрева за 

народен представител в Четиридесет и четвъртото Народно 

събрание от листата на ГЕРБ в Петнадесети изборен район за 

времето, през което Цецка Цачева Данговска изпълнява 

функциите на министър на правосъдието. 

С писмо от 5 април в Централната избирателна комисия е 

получено заверено копие от препис на решение на Народното 

събрание за персонални промени в Министерския съвет на 

Република България, с което Цецка Цачева Данговска е 

освободена като министър на правосъдието.  

Постъпило е от нея заявление, че не желае да бъде обявена 

в народен представител.  

В жълто, няма да фигурира в решението, дала съм ви го 

като информация, че имаме предходно решение от 2017 г., с 

което сме обявили Ралица Трилкова Добрева на мястото на 

избрания за министър Ивайло Ангелов Московски, който, като 

знаете, се върна като народен представител. Това е само за Ваша 

информация.  

С оглед подаденото заявление от госпожа Цецка Цачева 

Данговска, която е под № 2 от листата, и обстоятелството, че 

следващият от листата е под № 5, тъй като № 3 и 4 са избрани с 

преференции от списък А, следващият поред е № 5, тя следва да 

замести овакантения постоянен мандат. Тъй като Ралица 

Трилкова Добрева вече е избрана за депутат, следва само да 

изменим основанието, тоест тя да заеме вече постоянен мандат, а 

не заместващ.  
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Тоест, обявяваме на основание чл. 302, ал. 1 – на постоянен 

мандат, Ралица Трилкова Добрева. Различието е само в 

основанието.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков, 

заповядайте. Имате думата.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз моля тази точка да се отложи, за да 

се запозная по-подробно с преписката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Доре, бихте могли да 

го направите в някоя от почивките. В смисъл отлагаме го за 

днешния ден по-късно, така ли да разбирам.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: За съвсем малко по-късно в днешния 

ден. Просто искам да се запозная с преписката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други желаещи за 

изказвания по първа точка от дневния ред?  

Аз имам предложение в диспозитива на решението 

предлагам да отпадне „На основание чл. 302, ал. 1 от Изборния 

кодекс“. Ние сме го казали правното основание непосредствено 

преди „Реши“. Няма необходимост да го има в диспозитива.  

Приема ли докладчикът?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз приемам, но искам да обясня, че 

тя вече е обявена.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това не е бележка по 

същество. Това е само начин на изписване. Имаме го горе: 

„Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302, 

ал. 1“. Това имах предвид – да не го повтаряме.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, приемам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.  

Да отложим точката, за да може господин Ивков да се 

запознае.  

 

Преминаваме, колеги, към втора точка от дневния ред:  
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2. Проект на решение относно условията и реда за 

провеждане на предизборна кампания.  

Думата има господин Андреев. Заповядайте.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, госпожо 

Председател.   

Уважаеми колеги, в моята папка е качен проектът, който е 

№ 91 – за принципното ни решение относно условията и реда за 

провеждане на предизборна агитация в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България.  

Накратко ще го представя, тъй като всеки един от вас би 

могъл да си го прочете и да се запознае с всичките му части.  

Решението е разделено на един раздел, в който са общите 

правила, които се отнасят както за агитационните материали, 

така и за отразяването в медиите на предизборната кампания от 

страна на партиите, коалициите и инициативните комитети, като 

в отделни раздели са изведени правилата относно агитационните 

материали, специалните правила относно отразяването на 

предизборна кампания от доставчици на печатни медии и онлайн 

новинарски услуги и специалните правила относно отразяването 

на предизборната кампания от обществените и търговските 

електронни медии.  

Правната уредба на предизборната кампания е сравнително 

стабилна, няма съществени изменения. Обръщам внимание 

единствено на въведените изменения в чл. 201 от Изборния 

кодекс по отношение на обжалването на решенията на районните 

избирателни комисии в случаите, когато имаме сигнал или жалба 

за нарушаване на предизборната кампания. В случая решението 

на районната избирателна комисия подлежи на обжалване пред 

Централната избирателна комисия, но в случай че то е 

потвърдено от Централната избирателна комисия обжалването 

става пред Административния съд в съответния район на 
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районната избирателна комисия. Само решенията на Централната 

избирателна комисия – тогава, когато тя е компетентна да се 

произнесе по жалби срещу нарушение на предизборната 

кампания от медии с национален обхват, които ангажират повече 

от един избирателен район, те само подлежат на обжалване пред 

Върховния административен съд.  

В рамките на първата част са изведени общите принципи, а 

именно: от кога до кога започва предизборната кампания, 

условията, при които тя се води, възможността на всеки един от 

кандидатите и на представителите на партии, коалиции и 

инициативни комитети да имат равен достъп до информация и да 

провеждат митинги и други събрания, свързани с предизборната 

кампания. Изведени са основните легални определения, свързани 

с предизборната кампания, които са дадени в § 1, т. 15, 16 и 17 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, а именно: какво 

е предизборна агитация, медийна услуга, доставчик на медийна 

услуга, информацията, която би следвало да се качва от всички 

медии във връзка с обявяването и публичността на договорите и 

на тарифите, при които трябва да се сключват договорите. Знаете, 

че с изменението от 2016 г., беше въведено и така нареченото 

понятие на безвъзмезден договор по отношение на предоставяне 

на медийни услуги и то е включено в т. 11 и 12. След което в 

т. 15 са изброени основните забрани, които съществуват и които 

са общи за цялата предизборна кампания, независимо дали тя е 

чрез агитационни материали или чрез отразяване в обществените 

и търговските медии и печатните онлайн новинарски услуги.  

В Раздел II са изведени основните принципи по отношение 

на агитационните материали – къде не могат да се поставят в 

изборния ден, местата, на които могат да се поставят, които са 

определени чрез областните управители, кметовете на общини и 

кметства, кметове на райони и кметските наместници, кой има 
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правото да санкционира поставянето на агитационни материали, 

извън времето на предизборната кампания, по време на 

предизборната кампания и премахването им в двата периода.  

Ще ви помоля да погледнете сроковете дали съответстват 

на Хронограмата. Аз съм ги проверил, но все пак е хубаво да има 

допълнителна проверка.  

По отношение на специалните правила относно 

доставчиците на печатните и онлайн новинарските услуги, тук е 

предвидено изискването, че цените не могат да надвишават 

средните пазарни цени за реклама през последните шест месеца 

преди началото на предизборната кампания, какво трябва да се 

публикува като информация както на страницата – освен 

тарифите, и информацията за договорите.  

В Раздел IV подробно са разгледани правилата по 

отношение на Българската национална телевизия и Българското 

национално радио, и техните регионални центрове във връзка с 

отразяване на предизборната кампания, както и правилата, които 

са въведени в Изборния кодекс за търговските медии.  

Накратко е това. В т. 50 са включени забраните, които са 

определени за тези видове медии, а именно радио- и 

телевизионните медии.  

Благодаря Ви за вниманието и очаквам, ако имате бележки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

за допълнение към решението.  

Господин Баханов, заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само едно уточнение. В шапката 

„относно условията и реда за провеждане на предизборна 

агитация“ ли да остане, или „предизборна кампания“?  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Агитация съм оставил, защото 

агитацията става както на събрания и чрез агитационните 

материали, така и чрез отразяването в други дейности, които се 
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отразяват чрез медиите. Затова правилно е да е „агитация“, както 

борави с легалното определение и Изборния кодекс в т. 15 на § 1 

от допълнителните разпоредби.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не е грешка. 

Разбираме, че е целенасочено и обмислено.  

Други колеги?  

Колеги, ако няма други изказвания, моля да гласуваме.  

Решение се взима с 14 гласа. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

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.  

Единодушно се приема Решение № 82.  

 

Преминаваме към трета точка от дневния ред:  

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

Има думата господин Димитров. Заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не съм го написал. Трябва ли да 

го напиша? Тогава трябва да го отложим, за да напиша това 

решение.  

Основанието е различно от общото, тъй като ще се 

извършва някаква проверка от Регионална дирекция „Архиви“ 

как се съхраняват и така нататък. Не съм написал проекта, искам 

само обсъждане, тъй като основанието е различно от обичайните.  

Дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново, 

е поискала от отдел „Държавен архив“ – Разград, да извърши 

основна проверка на организацията на работата с документите. 
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Това е съпътстващо писмо. На негово основание кметът е 

поискал да бъде отворено помещението. В него са затворени 

всички материали от 2015, 2016 и 2017 г., включително и от 

референдума, освен от изборите.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Кой иска да бъде отворено?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Регионална дирекция „Държавни 

архиви“ – Велико Търново, през отдела си в Разград, искат да 

проверят как се съхраняват документите.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: А искането до нас от кого е?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е рутинна проверка, която 

влиза в тяхната компетентност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз разбирам, че 

господин Димитров иска просто становище как да отговорим. 

Казва, че това не е типичен случай.  

Кога можете да сте готов?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: До половин час.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, изгответе го, 

ние ще продължим работата.  

 

Колеги, продължаваме с четвърта точка от дневния ред:  

4. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК.  

Госпожо Георгиева, заповядайте. Имате думата.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо 

Председател.   

Уважаеми колеги, постъпило е писмо от Общинска 

избирателна комисия – Ракитово, област Пазарджик, с вх. № МИ-

27-32 от 3 април 2019 г. относно изплащане на възнаграждение на 

Общинска избирателна комисия – Ракитово, за проведено 

заседание на 29 март 2019 г. Приложени са: списък на членовете 

на Общинската избирателна комисия – Ракитово, присъствали на 
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проведеното заседание на комисията, решението, което е взето по 

време на това заседание, и съответно протоколът.  

Комисията е била викана във връзка с предсрочно 

прекратяване на пълномощията на общински съветник и 

обявяване за избран за общински съветник на следващия в 

листата на Политическа партия ГЕРБ.  

Протоколът е подписан от председател, заместник-

председател и членове, които са присъствали.  

Предлагам, съгласно чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс и 

Решение № 2902-МИ от 5 ноември 2015 г. на Централната 

избирателна комисия, да вземем решение за изплащане на 

съответните възнаграждения на присъствалите членове на ОИК 

на заседанието. Приложен е контролен лист и счетоводна 

справка.  

Благодаря. Завърших.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И аз благодаря.  

Има ли въпроси?  

Предлагате да бъдат изплатени?  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Да.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, който е 

съгласен с направеното предложение, моля да гласува.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

От залата отсъстват: Димитър Димитров и Йорданка 

Ганчева.  

Приема се.  
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Господин Чаушев е вписан в тази точка.  

Заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-23 от 

15 март 2019 г. сме получили искане за изплащане на 

възнаграждения от Общинска избирателна комисия – Чепеларе, 

които на 12 март 2019 г. в състав: председател, заместник-

председател, секретар и 8 члена, са провели заседание, на което 

поради настъпване на смърт са обявили за общински съветник 

следващият от Политическа партия ГЕРБ.  

По преписката има съответната счетоводна справка и 

контролен лист, поради което на основание чл. 458 от Изборния 

кодекс предлагам да се изплати това възнаграждение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви, 

господин Чаушев.  

Въпроси? Изказвания? Няма.  

Който е съгласен с предложеното разрешение, моля да 

гласува.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против - 

няма.  

От залата отсъстват: Димитър Димитров и Йорданка 

Ганчева.  

Приема се единодушно.  

 

Колеги, преминаваме към пета точка:  

5. Разни.  

Госпожа Таня Цанева – заповядайте.  
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви: с вх. № ЕП-00-36 от 5 април 2019 г. 

сме получили по електронната поща писмо от госпожа Габриела 

Чек – директор за публична политика за Централна и Източна 

Европа, Фейсбук, с което ни предлага да участваме във видео 

среща, която ще се проведе във вторник, 9 април 2019 г. от 

10,00 ч. до 11,00 ч. Темата е: „Политика и управление“, както и 

дискусия относно правилата за политически и издателски 

реклами на Фейсбук и Инстаграм, процедура за разрешаване на 

реклами, библиотеката за реклами и оторизиране на страниците.  

Засега за сведение. Ако не възразявате, в края на работния 

ден да помислим всички дали ще участва представител в тази 

среща. Като ни казват, че на по-късен етап ще получим и 

допълнителна информация по отношение на тази видео 

конферентна среща.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако искате да го 

решим.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не е пълна информацията. Нека да видим 

днес какво ще ни изпратят и тогава да решим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По-добре да направим 

запитване. Неделя е, може да постъпи нещо до края на деня.  

Ще моля в почивката да проверите. Благодаря.  

Имате ли още доклад?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.  

Госпожа Ганчева – заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Ако позволите, ще започна с един проект на писмо, който 

ще Ви изчета, тъй като не е качен във вътрешната мрежа, той е 

едно изречение, не съм го изписала.  
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Предлагам с писмо за нуждите за обработката на 

заявленията, които постъпват в ДКП и ще ни бъдат изпращани от 

Министерството на външните работи, да се обърнем към 

изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ със 

следното:  

„За нуждите на Централната избирателна комисия, във 

връзка с гласуването в секциите извън страната за предстоящите  

избори, молим да бъде създадена електронна пощенска кутия в 

домейна на cik.bg, със съответното изписване.“  

Моля ви с протоколно решение да одобрим това писмо да 

бъде изпратено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, който е 

съгласен да приемем такова протоколно решение, моля да 

гласува.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против - няма.  

От залата отсъстват: Димитър Димитров, Ерхан Чаушев и 

Силвия Стойчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам, госпожо 

Председател.  

Колеги, докладвам вх. № ЕП-22-24 от 4 април 2019 г. Това е 

писмо, получено по електронната поща от госпожа Димитринка 

Минчева, посочила е телефон.  

Тя ни пише:  

„Здравейте! Във връзка с т. 8 от Решение № 15, бихте ли 

предоставили адреса на електронното заявление за гласуване 

извън страната.“  
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Аз предлагам да се отговори на лицето, като пуснем 

електронното заявление. Припомням, да се знае, че ние още 

преди около седмица, веднага след приемането на решенията, 

направихме постъпки за разработване и пускане на електронното 

заявление за гласуване извън страната. В оперативен порядък 

текат уточнения, за да може тази форма да е оптимално най-

удобна и да улеснява избирателите, които ще подадат заявление 

чрез нашата интернет страница и е въпрос на дни.  

Затова ви предлагам, като имаме точния адрес, да 

отговорим на лицето. Аз лично ще се свържа и по телефона с 

госпожа Минчева, ако не възразявате, за да й отговоря в този 

смисъл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, госпожо 

Ганчева.  

Считаме, че Вие ще изпълните задължението. 

Упълномощаваме Ви.  

Продължавайте, моля.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имам няколко преписки, 

които са в рамките на изпълнение на договора с криптирания 

обмен. Ще ви ги докладвам за сведение и за запознаване. Ще 

помоля администрацията да ги качи във вътрешна мрежа.  

Ще помоля, заедно и с други въпроси, примерно в утрешния 

ден, след като се запознаем, да обсъдим тези преписки.  

Вх. № ЕП-00-8(33) от 5 април 2019 г. и вх. № ЕП-00-8(32) 

от 5 април 2019 г. – докладвам ги сега за сведение и за 

запознаване.  

Колеги, има един тип преписки – установих, че след като 

вземем протоколно решение, с което да одобрим информацията 

от нашата контактна точка в зависимост от държавата и 

предложението на членовете на техническия екип до съответната 

контактна точка, те изпращат отговор на английски език, който 
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обаче естествено го получаваме на електронния адрес на ЦИК, а 

това всъщност е информацията, която е изпратена, вече минала 

през заседание на Централната избирателна комисия със 

санкцията.  

Аз ви предлагам те да бъдат качвани в една папка само за 

информация и може би да пишем свързано с коя преписка е, 

защото, колеги, те идват на английски език, естествено от 

контактната точка е изпратено на английски език. Това означава 

пак да ги превеждаме – нещо, с което вече сме се запознали и да 

губим оперативно време. Ако не възразявате – да е по този 

начин?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

предложението за отваряне на самостоятелна папка. Има ли 

изказвания?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: За яснота на колегите може би ще 

кажа тези, които към момента са ми разпределени на доклад, 

всички други до този момент съм ги докладвала, дори някои са 

били преведени: ЕП-00-8(28) от 4 април 2019 г. и ЕП-99-8(29) от 

4 април 2019 г. И двете са писма, които са ни изпратени след 

нашата санкция до контактната точка на съответната държава от 

техническия екип след санкцията на Централната избирателна 

комисия.  

Ако няма възражения, преминавам към следващия доклад.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да гласуваме за 

създаване на самостоятелна папка.  

Трябва да кажа, че аз всички досега съм сложила на Ваш 

доклад, при други колеги няма сходни писма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Мисля, че няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, който е 

съгласен с направеното предложение, моля да гласува.  
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против - 

няма.  

Извън залата са: Димитър Димитров и Ерхан Чаушев.  

Приема се.  

Продължавайте, госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЕП-04-

01(12) от 3 април 2019 г. и вх. № ЕП-04-01-12(1) от 4 април 

2019 г. Това са грами от Министерството на външните работи.  

Колеги, предлагам действително вече групата за 

организацията на изборите извън страната да се събере в удачно 

време, за да ги обсъдим и да излезем с конкретни предложения по 

тези въпроси, за да не губим оперативно време на самото 

заседание.  

Благодаря, госпожо Председател, имам и други, но ще се 

въздържа от доклад.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Може ли днес да се 

събере групата? Преценявате колегите. Мисля, че ще има време, 

както вървим по дневния ред.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: От моя страна, като ръководител 

на групата, няма проблем.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Коя група е?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Групата за организация на 

изборите извън страната.  

Колега Ивков, има вече около десет писма от 

Министерството на външните работи, които докладваме  за 
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сведение и за обсъждане, така че предлагам, ако не възразявате, 

днес да се съберем.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако сте изчерпали 

изказванията си, да дам думата на госпожа Солакова.  

Заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Колеги, във вътрешната мрежа все още не е качено 

проектописмото, затова малко по-късно. Моля да го качат от 

Машинописното бюро.  

Колеги, ще ви докладвам, първо, една докладна записка в 

изпълнение на ПМС № 52 от 27 март 2019 г. за приемане на план-

сметката.  

Съгласно чл. 13 от ПМС-то, всички първостепенни 

разпоредители с бюджет трябва да извършат съответните 

промени по бюджетите си за 2019 г. и да уведомят министъра на 

финансите за това.  

Постъпила е докладна записка  в тази връзка. Предлага се 

корекция в бюджета на Централната избирателна комисия. Както 

виждате, увеличават се разходите със сумата, одобрена в план-

сметката по т. 1 на Приложение № 1 към чл. 1. Виждате сумите, 

посочени в самата докладна записка. Отделно като персонал и по 

отношение на разходите, които могат да бъдат поети през 2019 г.  

Предлагам да утвърдим корекцията в бюджета на 

Централната избирателна комисия и да упълномощим 

председателя госпожа Стоева да утвърди тази корекция, за което 

да изпратим писмо до министъра на финансите в този смисъл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада.  

Изказвания? Няма.  

Който е съгласен, моля да гласува.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 
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Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против - няма.  

От залата отсъстват: Александър Андреев, Димитър 

Димитров и Ерхан Чаушев.  

Продължавайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, получили сме писмо за обучение във 

връзка с практически въпроси по прилагането на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари – за запознаване и за 

предоставяне на администрацията.  

Докладвам ви писмо от кмета на община Средец – това е 

първият кмет, който ни уведомява с копие от заповедта за 

образуване на секциите в община Средец с номерата и адресите 

на тези секции. Тази информация ще бъде обобщена и ще бъде 

публикувана на нашата страница в изпълнение на нашето 

правомощие по Изборния кодекс. За целта сме изпратили и писмо 

до Главна дирекция в четвъртък или в петък, за да получим в 

електронен вид както секциите, така и избирателите в тях.  

Докладвам ви докладна записка № ЦИК-09-65 от 4 април 

2019 г. за одобряване на разход за изработка на регистри във 

връзка с предстоящите празници… (Оживление) За мен наистина 

изборите са един празник на демокрацията. Затова се обърках. 

Извинете ме.  

Както знаете, Печатната база на Народното събрание отказа 

да изработи тези регистри, за първи път ни се случва, и се наложи 

да ги изработим с участието на външни фирми. Много бързо 

реагира администрацията.  
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В момента ви предлагам да одобрим стойността на 

изработените регистри – 158,40 лв. с ДДС. За това, разбира се, 

имаме пари в параграф „Издръжка“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против - няма.  

Извън залата са: Александър Андреев и Таня Цанева.  

Продължете, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря.  

Колеги, от Българска народна банка ни уведомяват за 

сметката за внасяне на безлихвените депозити по чл. 129 от 

Изборния кодекс, ние сме я обявили на нашата страница. 

Уведомяват ни, че всеки работен ден ще се приемат до 15,45 ч. На 

10 април, когато е крайният срок съответно за партиите и 

коалициите, и за инициативните комитети – на 15 април, 

работното време се удължава до 17,00 ч. Мисля, че и за това 

имаме съобщение на страницата. Само за сведение.  

Докладвам ви отново за сведение: подписан е приемателно-

предавателен протокол между госпожа Манолова – директор на 

дирекция, представител на администрацията на Народното 

събрание за помещението, в което се приемат документите за 

регистрация  в Централната избирателна комисия, Източно крило.  

Докладвам ви две писма, с които на Централната 

избирателна комисия администрацията на Министерския съвет 

представи за съгласуване технически спецификации, от една 
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страна, за печатите на секционните избирателни комисии. И на 

второ място – книжата. Те са възложени за проверка в 

администрацията. След като бъдат готови ще изпратим и ще 

уведомим Министерския съвет.  

Едно писмо, за което ще  помоля в Деловодството да бъде 

отделно обособена папка, свързана с организационно-

техническата подготовка. Администрацията на Министерския 

съвет ни уведомява кои изборни книжа ще бъдат изработени 

централизирано от Министерския съвет. Само за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.  

Приключихте ли с доклада?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да.  

Само да кажа, че актуализираме и обобщаваме данните за 

контактите на районните избирателни комисии. За това ще 

намерите публикувана информация във вътрешната мрежа, но тя 

ще бъде обобщена и предоставена на всички колеги.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, госпожо 

Солакова.  

Има думата госпожа Стефанова. Заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря, госпожо 

Председател.  

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в днешно 

заседание в моя папка КС има публикувани проекторешения на 

поправка на технически грешки в приети вече от нас решения.  

Първото е пр-93 – поправка на техническа грешка в Решение 

№ 44-ЕП от 3 април 2019 г. на ЦИК относно назначаване на 

Районна избирателна комисия в Трети район – Варненски.  

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия допуска поправка на 

техническа грешка в решението, като фамилното име на Стилян 

Христов Любенов да се чете „Любославов“, вместо „Любенов“.  
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Това е проектът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.  

Досадна техническа грешка. Докладчикът предлага да бъде 

поправена.  

Други изказвания? Няма.  

Който е съгласен да приемем предложеното решение за 

допускане на поправка на техническа грешка, моля да гласува.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против - няма.  

Извън залата са: Александър Андреев, Ивайло Ивков и Таня 

Цанева.  

Решението е № 83-ЕП.  

Заповядайте, госпожо Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, със следващ № пр-94 в 

моя папка е проект за решение за поправка на технически грешки 

в Решение № 53-ЕП от 4 април 2019 г. Това е за компютърната 

обработка.  

Допуска поправка на технически грешки в приложението 

към Решение № 53-ЕП в образец № 9 „Договор“, както следва:  

- в раздел ІІ, т. 2.1., вместо „16 юни 2019 г.“ да се чете 

„9 юни 2019 г.“;  

- в раздел ІV, т. 4.8., вместо „приложение № 1“ да се чете 

„приложение № 3“.  

Навсякъде в документацията имаме предвид приложение 

№ 3 и датата 9 юни като край на работа на районните 

избирателни комисии.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по предложения проект.  

Досадни и неприятни технически грешки, но при този обем 

работа и броя на приетите документи…  

Ако няма, режим на гласуване, колеги по предложения 

проект на решение.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против - няма.  

Извън залата са: Александър Андреев и Таня Цанева.  

Решението е № 84-ЕП.  

Заповядайте, госпожо Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря.  

Колеги, в моя папка е публикувано писмо с вх. № ЕП-25-4 

от 3 април 2019 г., което е постъпило във връзка с осъществените 

срещи с агенции във връзка с разяснителната кампания. То е от 

Цветелина Миткова – акаунт мениджър на „Нитра“, с което ни 

уведомява, че обикновено агенцията няма практика да презентира 

кампанията без детайлна презентация с визуализация и всички 

материали. Предвид краткия срок обаче се надява, че за срещата 

в петък е допустимо предложението им да не е развито напълно и 

да е на ниво концепция. Ръководството не може да присъства на 

срещата, така че ще присъстват други двама колеги от тяхната 

агенция.  

Докладвам го за сведение. Срещата мина в петък. Писмото 

е постъпило на 3 април 2019 г.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря на госпожа 

Стефанова.  

Госпожо Йосифова, бихте ли председателствали 

заседанието за кратък период от време? Благодаря.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

тъй като господин Андреев е извън залата, давам думата на 

господин Бойчо Арнаудов да докладва.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия по електронната поща е постъпил протокол 

от Общинска избирателна комисия – гр. Кресна, с вх. № МИ-15-

44 от 4 април 2019 г., с което ни информират, че са провели 

заседание относно прекратяване правомощията на общински 

съветник в Общински съвет гр. Кресна по лични причини.  

Лично аз не знам защо са ни изпратили този протокол. Явно 

по-късно ще искат и изплащане на възнаграждения. Засега ви го 

предлагам само за сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря, господин Арнаудов.  

Преминаваме към госпожа Бойкинова. Имате думата.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Първо ще докладвам за господин 

Андреев три жалби.  

Жалба от партия „България без цензура“ и от Кристиян 

Димитров Гьошев в лично качество – за отмяна на наше решение 

№ 54-ЕП от 4 април 2019 г., с което сме назначили Районна 

избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив. Жалбата 

трябва да е качена в папката на колегата Андреев.  

Оплакванията са в смисъл, че е било постигнато 

споразумение от участващите в консултациите за председател и 

секретар. Не е било постигнато съгласие за двама заместник-

председатели. Счита, че Централната избирателна комисия не 

може да изземва ролята на партиите да правят предложение, тъй 
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като при назначаването сме назначили за заместник-председател 

от коалиция „БСП за България“, без да има направено такова 

предложение.  

Това са най-общо оплакванията в тази жалба.  

Има още една жалба срещу назначаването на Районна 

избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив и тя е от 

Петя Георгиева Манева, пълномощник на Корнелия Петрова 

Нинова в качеството й на председател на коалиция „БСП за 

България“.  

Тук оплакванията са долу-горе същите плюс това, че 

коалицията възразява, че Централната избирателна комисия е 

приела предложението на „Реформаторски блок“. Счита, че след 

консултациите не следва да се правят предложения и съответно 

трябва да се приложат императивните разпоредби на Изборния 

кодекс.  

Това са двете жалби срещу РИК – Шестнадесети.  

Има и жалба срещу РИК – Седемнадесети. Тя е от 

Александра Константинова Берданкова – пълномощник на 

Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател на „БСП 

за България“.  

Тук оплакванията са аналогични, както в предходната 

жалба, като ни обръщат внимание, че имаме и техническа грешка 

в решението. Ще проверя и ако действително е така, ще ви внеса 

проект за поправка на техническа грешка.  

Жалбите ще бъдат окомплектовани и в понеделник 

сутринта ведно с двете преписки от консултациите, проведени 

при областните управители за назначаването на РИК – 

Шестнадесети и Седемнадесети, ще бъдат изпратени във 

Върховния административен съд за образуване на дело, след 

което ще ви докладвам за делото и за насрочването.  

Това е по доклада на колегата Андреев.  
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Сега аз ви докладвам сигнал от Касим Дал – изпълняващ 

функциите на председател на Политическа партия „Народна 

партия свобода и достойнство“, с вх. № ЕП-10-10 от 5 април 

2019 г.  

В сигнала се обръща с молба към Централната избирателна 

комисия да не се регистрира Народна партия свобода и 

достойнство“ като самостоятелна партия и като част от коалиция 

за участие в изборите за членове на Европейския парламент, 

защото ръководните органи на тази политическа партия не са 

взимали решение за участие в изборите. Казва, че представеното 

от коалицията „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ коалиционно 

споразумение не е подписано от Касим Дал.  

На 5 април 2019 г. аз присъствах при приемането на 

документите на коалиция „ВОЛЯ“ и там не фигурираше тази 

партия – „Народна партия свобода и достойнство“. Нямаме 

сведение да е подала самостоятелно регистрация.  

Сега го докладвам за сведение и ще го вземем предвид, ако 

партията подаде заявление за регистрация или за участие в друга 

коалиция.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря на госпожа Бойкинова.  

Колеги, имате думата за изказвания по тези доклади.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Всъщност този сигнал ние го 

приемаме само за сведение в момента.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точно така.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря на госпожа Бойкинова.  

Има думата госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, представям на 

вашето внимание Проект за решение относно искане за отваряне 



27 

 

на запечатани помещения в община Борован, област Враца. 

Проекторешението е под № док.1 в моята папка.  

Става дума за постъпило писмо от кмета на община 

Борован, област Враца за разрешаване на достъп до запечатани 

помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведени избори и национален референдум с цел 

преместването и подреждането им в едно общо помещение, 

намиращо се в общинска сграда, ет. 2, помещение на ТСУ – 

Борован.  

В мотивите са посочени всички фактически обстоятелства, 

които налагат това преместване.  

В основанията са цитирани съответното Решение № 4387-

НС от 2 март 2017 г. на Централната избирателна комисия, 

засягащо достъпа до запечатаните изборни книжа и материали в 

помещения, в които се съхраняват, и съответните правни 

основания. Тук благодаря на колегата Иванова, която ми обърна 

внимание за допуснатата техническа грешка при изписването на 

правното основание – чл. 152 от НПК.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс, Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, 

Централната избирателна комисия реши:  

Разрешава отваряне на всички запечатани помещения с цел 

преместването и подреждането им в едно общо помещение, 

намиращо се в общинска сграда, етаж 2, помещение на ТСУ 

Борован: За извършените действия следва да се съставят 

съответните протоколи. Копие от заповедта на кмета за 

определяне на длъжностните лица от общинската администрация 

и съответните протоколи да се изпратят на ЦИК.  

Това е, колеги.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря на госпожа Стойчева.  



28 

 

Колеги, имате думата за изказвания.  

Ако няма изказвания, колеги, предлагам да гласуваме 

предложения от госпожа Стойчева проект за решение.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева); против - няма.  

От залата отсъстват: Стефка Стоева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Николай Николов и Таня Цанева.  

Решението е № 85.  

Колеги, по дневния ред е включена и госпожа Стоева.  

Давам думата на господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо Йосифова.  

Колеги, след отваряне на заседанието, получих материал от 

Долна Митрополия, разпределен за мен, във връзка с отваряне на 

помещението, където се съхраняват изборни книжа от 2013 и 

2014 г., предоставянето им на „Държавния архив“ и унищожаване 

на такива изборни книжа. Доколкото знам, материалът вече е в 

моя папка за днешното заседание.  

Моля в дневния ред в точка „Разни“, последно да се включи 

за доклад и тази кратка кореспонденция. Тя ще бъде пред вас. 

Просто трябва да я докладвам за сведение. Постъпила е в 

комисията на 4 април. С ваше съгласие да разширим дневния ред 

и с тази кратка информация. Благодаря ви.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря Ви, господин Николов.  

Колеги, ако не възразявате, можем да я включим, след като 

направим почивка.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Можем да се върнем към т. 3, вече 

има проект за решение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Добре.  

Колеги, само да уточним – допълнително включваме 

господин Николов и госпожа Ганчева в точка „Разни“.  

 

Колеги, връщаме се на трета точка от дневния ред:  

3. Проект на решение относно искания за отваряне на 

запечатано помещение. 

Заповядайте, господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Подготвил съм Проект за 

решение. В него са изложени всички основания, включително 

писмата, кои са входящите номера, какво е искането, кога ще се 

извършва.  

Предлагам да вземем решение да разрешим да се извърши 

такава проверка. Тя няма да бъде свързана с изнасяне на 

материалите. Записал съм, че когато кметът издаде заповед кой 

ще извършва проверката, да ни изпрати препис, да упълномощи 

лица – както стандартно е записано в подобни решения.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Госпожо Иванова, имате думата.  

КАТЯ ИВАНОВА: Искам да попитам: Вие пишете в 

мотивите на решението, че достъпът е необходим във връзка с 

извършване на предстояща проверка и че тази проверка няма да 

се осъществи в рамките на един или два дни. Доколкото 

разбирам, помещението ще стои отворено до приключване на 

проверката.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Такова нещо не е записано в 

искането.  

КАТЯ ИВАНОВА: Пише „през месец април“.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не е уточнен период. Проверката 

ще бъде направена през месец април. Това е, което успях да 

намеря в писмото.  

КАТЯ ИВАНОВА: Да посочат конкретна дата.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Другият вариант на предложение 

е веднага, след извършване на проверката, помещението да бъде 

запечатано по реда, по който… Това е другият вариант.  

КАТЯ ИВАНОВА: Да се каже колко време ще продължи.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Мога да попитам. Друго не мога 

да кажа.  

КАТЯ ИВАНОВА: Защото излиза, че през месец април ще 

тече една проверка.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нека последно да кажа едно 

практическо съображение, няма как да знам дали е точно така, но 

община Калоян е много мъничка община и има три или четири 

чувала. По тази причина най-вероятно ще бъде извършено в 

рамките на часове. Предполагам, че затова са избрали тази 

община, за да не висят там дълго време. Но това е мое 

предположение.  

Ще му напишем писмо да посочи датата и ще му укажем 

веднага да бъде запечатано по същия ред.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Сега ли 

ще гласуваме?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тогава няма да го гласуваме 

преди да му напишем писмо. Утре ще му звъннем.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не мисля, че трябва да звъним на 

никого. Трябва да приемем решението. Ясно е, че ще отворят 

помещението като дойде проверката. Просто искат отнапред, за 

да си организират работата.  
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По-скоро за такава проверка за мен е съществен въпросът: 

трябвали да се отваря помещение в предизборен период, или не. 

Ние сме имали такива случаи, когато искат за ремонт, също не 

знаем за колко време ще се осъществи ремонта и сме давали 

разрешение. Тогава се преместват книжата, тук не се преместват 

– факт е.  

Според мен можем спокойно да разрешим в деня на 

проверката, като се спазят всички изисквания.  

За мен лично, като един от членовете на разрешаващия 

орган, е все едно кога ще бъде извършена тази проверка. По 

принцип ще дадем ли разрешение? – Ще дадем. Ами, да го дадем. 

Имаме доста по-сериозни неща за решаване.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря, господин Ивков.  

Колеги, други изказвания?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Към това решение мога да добавя, 

че трябва да бъде запечатано незабавно след проверката.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: За деня на проверката.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не знам дали имате представа, но 

това е селска община, която специално там е отделена.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колега 

Иванова, поддържате ли си предложението?  

КАТЯ ИВАНОВА: Не.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Ако сте 

съгласни с уточнението, което направи господин Ивков, че 

непосредствено след извършване на проверката, трябва да се 

запечата помещението, моля да гласуваме за предложения проект 

на решение от господин Димитров.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя 
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Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Георги 

Баханов и Йорданка Ганчева).  

От залата отсъстват: Стефка Стоева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Ерхан Чаушев и Таня Цанева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо 

Председателстващ, моля да прегласуваме.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Прегласуваме Проекта за решение на господин Димитров.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,  

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Георги Баханов).  

От залата отсъстват: Стефка Стоева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Ерхан Чаушев и Таня Цанева. 

Решението е № 86.  

 

Колеги, продължаваме с пета точка:  

5. Разни.  

Давам думата на господин Николов да докладва.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, след отваряне на 

заседанието получих преписка, която ми е разпределена във 

връзка с област Плевен, община Долна Митрополия. Докладвам 

за сведение тази преписка.  

Става дума за писмо, което е получено в Комисията с вх. № 

НР-06-7 от 4 април 2019 г. Писмото е от кмета на община Долна 

Митрополия госпожа Поля Цоновска. Към писмото са 

представени: заповед за сформиране на Комисия в община Долна 

Митрополия, протокол за отваряне на помещение, приемо-
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предавателен протокол за предаване на изборни книжа от 

общинската администрация на Държавна агенция „Архиви“, 

копие от акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл 

срок на съхранение, утвърден от кмета на община Долна 

Митрополия, и последно копие-писмо, с което кметът на Долна 

Митрополия уведомява Държавна агенция „Архиви“ за това 

унищожаване.  

Вие може да се запознаете с всички тези документи в 

папката за заседанието.  

Всъщност, извършени са две операции. Едната е предаване 

на документи от общинска администрация на Държавна агенция 

„Архиви“. И втората е унищожаване на документи. Става дума за 

документи, които са във връзка с националния референдум, 

проведен през януари 2017 г., на първо място. И на второ място, 

във връзка с парламентарните избори, които са проведени през 

2014 г. Отварянето на помещението е станало в изпълнение на 

Решение на ЦИК № 5159-НС от 29 януари 2019 г.  

Лично аз считам, че е спазена изцяло процедурата, тъй като 

са изминали пет години от провеждането на съответния 

национален референдум. И на второ място, разбира се, проведени 

са последващи парламентарни избори от 2014 г. и в този случай 

5-годишен срок не е необходимо. Документите за мен са 

надлежни, редовни, има сформирана комисия за извършване на 

съответните действия. Ценните документи са представени в 

Държавна агенция „Архиви“. Неценните, мога да докладвам кои 

са, вие ги виждате кои са, съответно са унищожени по надлежния 

ред.  

Благодаря за вниманието.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря, господин Николов.  

Колеги, имате думата.  
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Господин Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Тъй като на микрофон казахте 

„Национален референдум 2017 г.“, ако можете да се коригирате.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Коригирам се – Националният 

референдум е от 2013 г., месец януари.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря.  

Други изказвания, колеги?  

Ако не, приемаме за сведение информацията от господин 

Николов.  

Преминаваме към следващия докладчик – госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Йосифова.  

Колеги, понеже докладите ми, свързани с чужбина, са доста 

и се  разпределят на мен като ръководител на групата, пропуснах 

да ви докладвам вх. № ЕП-04-01(75) от 3 април 2019 г., като това 

е грама от Прага.  

Също така докладвам вх. № ЕП-04-01(77) от 3 април 

2019 г., и вх. № ЕП-04-01(76) от 3 април. Отново са грами, които 

са ни препратени – едната от Прага, другата от Мексико.  

Колеги, предлагам, тъй като обемът информация стана 

доста голям, непрекъснато пристигат грами, от утре ще е на 

работа и сътрудникът, който приехме във връзка с организацията 

на изборите извън страната, да обобщи в табличен вид, да ги 

сложим в папка, всички да се запознаете. Сега чух, че нямаме 

нагласа днес, с оглед обема на информацията, да се събере 

работната група. Може би утре по някое време да се съберем.  

Докладвам едно писмо, колеги, което е докладвано от мен 

като оригинал, и касае въпроси във връзка с Великобритания, а 

именно вх. № ЕП-22-23 от 4 април 2019 г. 
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Ще възложа на администрацията да го даде на колегите от 

работната група и да се качи във вътрешната мрежа, всички 

колеги да се запознаем. Към момента – за сведение.  

Колеги, връщам една преписка с вх. № ЦИК-09-36 от 26 

февруари 2019 г., която ми е от предходния мандат, отново е 

разпределена на мен и касае информация от госпожа Тихолова, 

като тя остана за работно обсъждане, а именно да се изготви и да 

се приеме дневник във връзка с боравенето със Сирка-бц.  

Колеги, след това имаме протоколно решение, с което 

комисията възлага на госпожа Тихолова, вече е известно и на 

този състав, да борави с паролата за Сирка-бц. След това в хода с 

преписките, помните и онзи ден, ние решихме да се обобщят в 

една папка всички материали, които пристигат и прочие.  

Изразявам моето лично мнение, че не е необходимо да се 

води такъв дневник на този етап. Така че аз докладвам 

преписката за сведение и приключване, ако няма други 

предложения и възражения.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря, госпожо Ганчева.  

Имате думата за изказвания по този доклад, колеги. Не 

виждам.  

Друг доклад имате ли, госпожо Ганчева?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Добре.  

Колеги, госпожа Стоева ,отсъства. Тя има да докладва едно 

писмо.  

 

Колеги, връщаме се на първа точка от дневния ред:  

1. Проект на решение относно обявяване на следващия 

от листата кандидат за народен представител.  

Доклад на госпожа Бойкинова.  
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Имате думата.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз докладвах решението и колегата 

Ивков искаше да се запознае с преписката.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колега 

Ивков, имате думата.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, аз поисках да се запозная с 

решението и да го отложим. Запознах се с преписката и с 

предишните решения.  

Няма да подкрепя този проект решение най-малкото поради 

две причини. За мен той е абсолютен нонсенс. Ние за трети път 

обявяваме един народен представител за народен представител, 

без да имаме никакво основание за това.  

Два са основните въпроса. 

Дали госпожа Цецка Цачева изобщо е имала право да се 

върне като народен представител, за да пуска писмо, че се 

отказва да бъде обявена като такъв? Според мен не, не е имала 

право. Припомням фактите. При изборите 2017 г., тя не е избрана 

за народен представител. След това е назначена за министър. 

След това Централната избирателна комисия се произнася с 

Решение № 4750, с което обявява – всичко това коректно е 

описано в доклада на докладчика – за първи път въпросната 

госпожа Добрева, която е под № 5 в съответната листа, за 

народен представител с правно основание чл. 302, ал. 2, на 

мястото на избрания за министър Московски и Цачева. Още 

оттам е тръгнала първоначалната грешка с решението на 

Централната избирателна комисия.  

След това имаме ново Решение № 5148-НС от 6 декември 

2018 г., в което правното му основание е същото, каквото ни се 

предлага днес – ал. 1 на чл. 302 от Изборния кодекс, във връзка с 

ал. 4, така че аз не виждам разлика между онова решение и 

днешното. Тя е една съществена – с думи е изписана хипотезата 
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на ал. 2 на чл. 302, и това е грешка на Централната избирателна 

комисия тогава, а правното основание е чл. 301, ал. 1 и ал. 4.  

Сега сме поставени при хипотеза, при която сме сезирани с 

писмо от Народното събрание, че госпожа Цецка Цачева вече не е 

министър, да го наречем по-кратко. И, видиш ли, ние вземаме 

трето решение да обявяваме госпожа Добрева, което в мотивната 

си част и в самото си основание налага извода, че госпожа Цецка 

Цачева би имала право да се завърне като народен представител.  

Това е и същественият въпрос. Аз считам, че тя няма такова 

право, доколкото костилката тук, основният юридически факт е, 

че тя не е била избрана за народен представител. И тя е имала 

право да встъпи на мястото на избрания Московски, но пък по 

това време е била министър. В онзи момент, в който тя е била 

министър и не го е заместила, макар че е имала право да го 

замести, според мен тя безвъзвратно е загубила правото си да се 

върне отново като народен представител поради основния 

юридически факт, че не е била избрана преди това. Тя е имала 

правото като втора след него в листата. Тогава тя е имала право, 

но не се е възползвала, тъй като е била министър, тоест тя е била 

избрала вече да бъде министър и ние сме обявили Добрева.  

Нямам нищо против, докладчикът абсолютно коректно ни е 

дал всички факти, просто аз поисках отлагане, за да си припомня, 

да изчета тези решения. Не считам, че това решение санира 

недостатъците от предишните решения. Не считам, че за трети 

път нещо налага да обявяваме госпожа Добрева за народен 

представител. Не считам, че госпожа Цачева има правото сега да 

стане народен представител. Тоест аз бих оставил тези писма за 

сведение и за мен решението е правен нонсенс, ако го вземем.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря, господин Ивков.  

Други изказвания, колеги?  
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Госпожа Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Считам, че не можем да го оставим 

за сведение и госпожа Ралица Трилкова Добрева да бъде обявена 

за народен представител за времето, докато госпожа Цецка 

Цачева изпълнява функциите на министър. Такова е нашето 

предишно решение и правилно или неправилно – и аз, и колегата 

Ивков сме били при взимане и на двете решения, така че сега е 

безсмислено да коментираме. Никога не съм казала, нито пък 

госпожа Цецка Цачева е твърдяла, че има право да се завърне за 

народен представител. Не, тя има право да бъде обявена за такъв, 

защото е следващият от листата. Тук изобщо не коментираме 

това дали има право да се завърне като народен представител, 

защото, ако имаше право, тя направо се завръща, без да чака 

решение на Централната избирателна комисия.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не е така.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Абсолютно е така.  

А двете решения, които са наложили взимането на това 

решение, е, първо, изборът на Ивайло Ангелов Московски за 

министър. Това налага ние да обявим Ралица Трилкова Добрева 

за народен представител. Второто решение се налага от това, че 

са прекратени вече пълномощията на Ивайло Ангелов 

Московски, той след министър се завръща за народен 

представител, прекратяват му се пълномощията и неговият 

овакантен пост трябва да се заеме от следващия от листата. И  той 

се заема от Ралица Трилкова Добрева. Вярно е, че основанието е 

чл. 302, ал. 1, но в същото време в диспозитива ние казваме „за 

времето“. И считам, че се налага да вземем трето решение, с 

което да е ясно и точно, че тя заема овакантения пост на Ивайло 

Ангелов Московски, чиито пълномощия на народен представител 

са прекратени.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря, госпожо Бойкинова.  

Господин Ивков – реплика.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Искам да обърна внимание на един друг 

момент. Централната избирателна комисия, според чл. 300, ал. 2 

обявява имената на избраните народни представители. Ние 

трябва да обявим резултатите от изборите такива, каквито са, а не 

спрямо желанието или нежеланието на някого да бъде обявяван 

или да не бъде обявяван за народен представител. За мен е 

абсолютно ирелевантно писмото, с което госпожа Цачева казва, 

че не желае да бъде обявявана. Тя или е, или не е. Ако ние искаме 

да поправим допуснатата грешка в диспозитива на цитираното от 

колегата Бойкинова решение, да направим това. Централната 

избирателна комисия има право да измени това решение, а не да 

правим ново решение, с което да затвърдяваме заблуждението, че 

тя има правото да бъде обявена за народен представител.  

Аз обясних защо според мен тя е загубила правото си още 

към момента, в който не е заместила Московски, защото е била 

министър. И оттогава за мен тя безвъзвратно е загубила правото 

си и всякакви писма, че желае или не желае да бъде избрана, са 

ирелевантни по отношение на Централната избирателна комисия.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря, господин Ивков.  

Госпожо Ганчева, имате думата.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Йосифова.  

Аз ще подкрепя изцяло проекта, който предлага колегата 

Бойкинова. Вижда се, че, както и при приемането на Решение № 

5148, имаше дебат в тази зала. Колегата Ивков си поддържа 

становището, което изрази тогава.  

Колеги, докато течеше дебатът между колегата Ивков и 

колегата Бойкинова, си припомних диспозитива на Решение 
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№ 5148. Той е: „Обявява госпожа Добрева за времето, през което 

госпожа Данговска изпълнява функциите на министър на 

правосъдието на Република България“. Както обича един колега 

тук да казва: фактите са си факти.  

Аз изцяло подкрепям проекта, че следва да уредим какво се 

случва. Или, казано с думи прости, госпожа Добрева следва да 

премине на постоянен мандат. Така ли е, госпожо Бойкинова? 

Ако греша, моля да ме поправите.  

Така че аз ви предлагам да гласуваме предложения ни 

проект за решение с оглед фактите – имаме Решение № 5148 със 

съответния диспозитив. В момента, съобразно доклада на 

колегата Бойкинова, имаме постъпило заявление, с което госпожа 

Цачева не желае да бъде обявявана за избрана. И госпожа Ралица 

Добрева следва да бъде обявена на постоянен мандат.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря, госпожо Ганчева.  

Има думата госпожа Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само искам да попитам: 

госпожа Цачева изобщо някога обявявана ли е за народен 

представител?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не. Не е обявявана за народен 

представител и считам, че никой не може безвъзвратно да си 

загуби правото да бъде обявен. Обявяването става от 

Централната избирателна комисия. Това, че ние не сме я обявили, 

не следва, че тя си е загубила безвъзвратно това право.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря.  

Господин Баханов, заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз пък си направих 

труда да извадя протокола от прието Решение № 4750 от 5 май 
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2017 г. Докладът е на колегата Пенев, с който се казва накратко, 

че:  

„С решение на Народното събрание от 5 май 2017 г. е 

избран за министър на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията на Република България Ивайло Ангелов 

Московски.  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 302, ал. 2 от Изборния 

кодекс и във връзка с разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от 

Конституцията на Република България следва да бъде обявен 

следващият от листата за избран за народен представите за 

времето, през което Ивайло Московски изпълнява функцията на 

министър. Следващият кандидат от листата на партия ГЕРБ под 

№ 2 е Цецка Цачева Данговска, но от същото решение на 

Народното събрание е видно, че Цецка Цачева Данговска е 

избрана за министър на правосъдието на Република България, 

поради което тя не може да замести избрания за министър 

Ивайло Ангелов Московски.  

За Цецка Цачева Данговска обаче би възникнала 

възможност за обявяването й за избрана за народен представител, 

в случай че тя престане да изпълнява функциите на министър“, 

което вече е конкретният случай. „Това произтича както от 

разпоредбата на чл. 302, ал. 4 от Изборния кодекс, така и във 

връзка с тълкуването на Конституционния съд  на Република 

България, дадено с Решение № 8 от 6 май 1993 г.  по 

Конституционно дело № 5 от 1993 г. Затова заместването следва 

да се извърши, като се обяви за народен представител следващият 

в листата на партия ГЕРБ, а това е Ралица Трилкова Добрева под 

№ 5 от кандидатската листа.“  

Така колегата е предложил тогава да обявим Ралица 

Трилкова Добрева за народен представител от 15 изборен район 

под № 5 от листата на Политическа партия ГЕРБ на мястото на 



42 

 

избрания за министър Ивайло Ангелов Московски за времето, 

през което Ивайло Ангелов Московски и Цецка Цачева Данговска 

изпълняват функциите на министър.  

Режим на гласуване – гласували са 12 колеги за, няма 

против, включително и сегашните колеги в ЦИК Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова и Таня Цанева.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря на господин Баханов.  

Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Господин Баханов всъщност не каза 

нищо ново. Всичко това го казахме. Просто аз продължавам да 

твърдя, че тогава, когато тя е следвало да бъде избрана като 

втори в листата при избирането на Московски за министър, а тя в 

същото време е била назначена за министър и заради това не е 

избрана, тя е загубила правото си вече да бъде обявявана за 

народен представител, тъй като тя не е първоначално спечелила 

мандат в това Народно събрание. Това е основополагащият 

юридически факт.  

Адмирирам труда на колегите да проверят кой кога как е 

гласувал. Очевидно е, щом казва колегата Баханов, вярвам му, че 

аз тогава съм подкрепил такова решение, но това не значи, че то  

не е грешно. След това не съм подкрепил втория проект. За мен 

хората допускат грешки, но ние не трябва да ги затвърждаваме за 

един толкова важен въпрос с трето подред решение, с което 

създаваме впечатлението, че тя би могла да бъде обявена и, 

видиш ли, дава молба, че не желае да бъде обявявана и затова 

обявяваме другата. Не виждам и смисъл трети път да обявяваме 

един и същи човек за народен представител.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря, колега Ивков.  

Господин Баханов.  
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Към онзи момент считам, че за 

госпожа Цецка Цачева Данговска е възникнало правото да бъде 

обявена, не избрана, а обявена. Не сме я обявили, тъй като и тя е 

била избрана за министър. Затова е обявена следващата – Ралица 

Трилкова Добрева, но за нея е имало обективната възможност да 

бъде обявена. И само поради факта, че е била министър по 

същото време, не е била обявена. След като приключи тази 

процедура, пак е възникнала възможността да бъде обявена към 

настоящия момент за избран народен представител, но след 

нейния отказ затова обявяваме госпожа Ралица Трилкова Добрева 

за народен представител.  

Считам, че това е логиката на събитията.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря, господин Баханов.  

Колеги, ако желаете можем да преминем към гласуване.  

Оформиха се две предложения. Едното е на докладчика – 

госпожа Бойкинова. Другото е на господин Ивков.  

Предлагам по реда на постъпването, първо да гласуваме 

предложението на господин Ивков.  

Заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен трябва да подложите на 

гласуване проекта, защото аз нямам обратно по същество 

предложение в самото решение. Просто казах защо няма да 

подкрепя това решение и защо бих оставил доклада за сведение – 

защото няма нов правопораждащ юридически факт с това писмо. 

Но не правя обратно по същество, така че не възразявам да 

подложите на гласуване проекта на колегата Бойкинова.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Добре, 

благодаря Ви.  

Изказвания на други колеги?  
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Ако няма, преминаваме към режим на гласуване на Проекта 

за решение, който докладва госпожа Мария Бойкинова.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова и Мирослав Джеров); 

против – 5 (.Силва Дюкенджиева, Ивайло Ивков, Николай 

Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева).  

От залата отсъстват: Стефка Стоева, Севинч Солакова, 

Димитър Димитров и Таня Цанева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам прегласуване с вдигане 

на ръка, поради установена техническа системата.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Прегласуваме с ръка, колеги, поради техническа грешка в 

системата.  

Който е съгласен с проекта, предложен от госпожа 

Бойкинова, моля да гласува.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9, против – 7.  

Госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо 

Председателстващ, правя предложение да отложим доклада на 

колегата Бойкинова, да се запознаем добре с него и отново 

колегата Бойкинова да го внесе, когато прецени.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: В режим на гласуване сме.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Ивков, в режим на 

гласуване сме, само че гласувахме със системата, установи се, че 

има едно гласуване, доколкото разбрах в системата не е 

параметризиран новият кворум и новият начин за взимане на 

решения. Гласувахме с ръка, само че се оказа, че има различно 

гласуване.  
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За мен остава убеждението, че колегите не са запознати 

добре с преписката.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Явно, че така ще стане, но не е 

правилно. Нарушава се процедурата. Не може при режим на 

гласуване да се прави предложение и никога не е правено, за 

отлагане за запознаване, още повече че сутринта беше отложено 

и аз вярвам, че колегите добре се запознаха, чуха и подробната 

аргументация на двете страни. Не вярвам, че има някой 

неинформиран, който не е могъл да си извади вътрешното 

убеждение в залата в момента.  

Що се касае до начина на гласуване – да, гласувахме два 

пъти. Просто при второто гласуване един от членовете си е 

променил вота, което не е ненормално.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Взимам повод от казаното от колегата 

Ивков относно запознаването. Да, наистина беше отложено за 

запознаване, но по искане на колегата Ивков той да се запознае. 

Аз мисля, че се бях запознал, но след наведените доводи от 

колегата Ивков, искам пак да се запозная, за да преценя доклада, 

съобразно изложените от него аргументи. Благодаря Ви.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря Ви.  

В такъв случай, колеги, ще отложим доклада на госпожа 

Бойкинова.  

Колеги, предлагам да направим почивка от 10 минути, 

защото трябва госпожа Стоева да докладва. 

 

(Почивка) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, 

продължаваме.  

Искам да докладвам заповедта на министър-председателя, с 

която създава междуведомствена работна група, състояща се от 

представители на компетентните, съгласно Изборния кодекс и 

препоръката на Европейската комисия институции в състав:  

Председател: Иван Найденов – постоянен секретар на 

Министерството на външните работи.  

Членове:  

Таня Георгиева – главен секретар на Министерството на 

финансите;  

Веселина Терзийска – главен секретар на МРРБ;  

Стоян Стоянов – главен секретар на Министерството на 

правосъдието;  

Десислава Тошкова – главен секретар на Комисията за 

защита на личните данни;  

Бойко Славчев – административен секретар на МВР;  

Емилия Станева – и.д. главен секретар на Съвета за 

електронни медии;  

Николай Ненков – заместник-председател на Държавна 

агенция „Национална сигурност“;  

Красимир Симонски – заместник-председател на Държавна 

агенция „Електронно управление“;  

Иван Гетов – главен директор на Главна дирекция „ГРАО“;  

Милена Радославова – главен юрисконсулт в ЦИК; и  

Николай Алексиев – експерт в Кабинета на заместник 

министър-председателя Томислав Дончев.  

Междуведомствената група, съгласно т. 2, да осъществи 

национална координация по въпросите на онлайн прозрачността, 

защитата от инциденти в сферата на киберсигурността и 
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кампаниите за борба с дезинформацията в контекста на изборите 

за Европейски парламент през май 2019 г.  

Членовете на междуведомствената група могат да 

привличат при необходимост други експерти от съответните си 

администрации.  

„4. Определям Министерството на външните работи за 

национална точка за контакт в рамките на Европейската мрежа за 

изборно сътрудничество.  

5. Заместник министър-председателят по правосъдната 

реформа и министър на външните работи да наблюдава дейността 

на междуведомствената работна група и да отговаря за резултати 

от нейната работа пред правителството.  

Препис от заповедта за сведение и изпълнение.“  

Чухте имената, знаете кои са. Длъжна бях да ви запозная.  

Заповядайте по този въпрос, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да 

помислим по въпроса дали Централната избирателна комисия не 

трябва да бъде представлявана от членове на ЦИК. Доколкото се 

сещам, ние направихме предложение за представителство за 

участие в работна група, за която нямахме данни за събиране или 

за въпроси, които да са решавани.  

Виждам, че съставът е сериозен. Става въпрос за изборното 

сътрудничество и това е тази национална междуведомствена 

група, която ще координира всички въпроси, свързани с 

изборите.  

Предложението ми е в състава на комисията да участват 

членове на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Членове или един 

член? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Може един член, може и двама.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това би означавало да 

пишем нарочно писмо на министър-председателя да го добави в 

групата.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: На мястото на Милена Радославова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Истината е, че ние 

посочихме юрисконсулта Милена, мислейки, че групата ще има 

друг състав. Оказа се, че нивото изглежда високо.  

Господин Чаушев, имате думата.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вече е високо нивото. Предлагам 

наистина член, може би по-добре, ако има възможност, двама 

членове на ЦИК.  

Що се отнася до Милена, ние гласувахме за нея за работна 

група към съответната институция. Имаше уточнение. Аз поне 

два пъти уточних, че става въпрос за работна група към нещо, 

което ще се създава впоследствие.  

При това високо ниво задължително смятам, че трябва да са 

един или двама. Нека да са двама членове на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, господин 

Чаушев.  

Тя така е и наречена, съгласно т. 1 – Междуведомствена 

работна група.  

Предлагам един заместник-председател да определим. 

Общо взето виждам, че и от другите ведомства има заместник-

председатели, главни секретари. Има и експерти, но ако ние 

решаваме, че нашето представителство ще бъде по-високо и от 

член на Комисията, дайте мнение един или двама и кого да 

определим поименно.  

Не зная, колеги, дали двама души няма да бъдат много. 

Всички органи и институции са посочили по един с възможност 

за допълнително кооптиране на членове.  

Господин Арнаудов.  
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Моето предложение е Милена 

Радославова да остане в тази група и към нея да се присъедини 

един заместник-председател.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние не знаем дали ще 

я извади министър-председателят или не. Според мен да кажем: 

извадете тази, добавете този, ще изглежда, че не сме разбрали 

смисъла на питането.  

Да кажем, че когато сме видели какво е участието на 

другите органи, ние предлагаме и този член или заместник-

председател на ЦИК.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз ще предложа 

на мястото на Милена Радославова да бъде член на Комисията. И 

не е въпрос, по който министър-председателят на Република 

България да приеме, че това по някакъв начин е в рамките на 

неговото правомощие и неговата компетентност и ние се 

опитваме да се намесим. Централната избирателна комисия в тези 

междуведомствени работни групи, или каквито и да са групи, 

когато се касае за въпроси от компетентността на Централната 

избирателна комисия, трябва да се представлява от членове на 

Комисията.  

Аз се съгласих тогава да бъде представител на 

администрацията, защото всички лица, които бяха посочени от 

другите ведомства, бяха на това ниво. Само заради това тогава 

приех, като очаквах, че при събирането на работната група за 

изготвянето на съответните документи за координиране на 

създаването на междуведомствената група Милена Радославова 

ще ни уведоми какво предстои да бъде направено, за да можем да 

се включим подобаващо и достойно на нивото на Централната 

избирателна комисия.  
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Нека да се възползваме от факта, че сме уведомени и сме 

получили препис от заповедта, за да реагираме навреме, защото е 

много важно да координираме действията си и всички да бъдем в 

синхрон в организацията на изборите, защото точно такива 

недоразумения ще създават проблеми, а знаете, че и малките 

камъчета могат да обърнат колата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

за предложения кой член на Комисията да предложим за 

включване в работната група?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ако искате да е заместник-

председател, предлагам Таня Йосифова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Същото бих 

предложила и аз.  

Ако сте съгласни, колеги, моля да гласуваме.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, 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.  

От залата отсъстват: Силва Дюкенджиева, Александър 

Андреев и Георги Баханов.  

Ще изготвя писмото и ще дам да го видите.  

Колеги, имам да докладвам още едно писмо. То е от 

Столична община, при нас е за сведение.  

Докладвах, че съм написала две писма до кмета на 

общината и до областния управител с молба да ни посочат 

жилище за нуждите на нашите трима или четирима членове на 

Комисията, които не разполагат с жилища в гр. София.  
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Кметът на гр. София просто препраща писмото на 

областния управител, за което ни уведомява, така че на областния 

управител ще му се съберат две писма.  

Това бях длъжна да ви уведомя.  

Колеги, продължаваме ли работа по първа точка от 

дневния ред? Разбрах, че не е приключило.  

1. Проект на решение относно обявяване на следващия 

от листата кандидат за народен представител.  

Госпожо Бойкинова, имате ли възможност да докладвате 

отново какво е останало неясно?  

Имате думата като докладчик.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Госпожо Председател, мисля, че 

вече два пъти докладвах и всички колеги са запознати, така че 

предлагам, ако няма други изказвания, да преминем към 

гласуване на проекта за решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, някой има ли 

изказване по проекта, който се предлага? Да има несъгласие  или 

нещо да е неясно?  

Разбирам, че решението е по-скоро за внасяне на яснота и 

сигурност и следва предходно решение, така че нещата имат 

своята история и връзка.  

Колеги, който е съгласен с предложения от докладчика 

проект за решение, моля да гласува.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров и Таня Цанева); против - 3 (Николай Николов, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева). 

От залата отсъстват: Силва Дюкенджиева, Александър 

Андреев, Ивайло Ивков и Георги Баханов.  
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Има Решение № 87-НС.  

Колеги, обявявам почивка до 14,00 ч.  

Най-вероятно ще обсъждаме регистрации, ако донесат 

данните от ГРАО.  

 

(Почивка) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Уважаеми колеги, 

продължаваме заседанието – присъстват 18 от членовете на 

Комисията, отсъстват: госпожа Стефанова – тя изготвя проект, и 

господин Баханов. 

При присъстващи 18 членове решенията се взимат с 

мнозинство от 12 гласа. 

 

Колеги, предлагам да започнем – Обсъждане на заявления 

за регистрации на партии, коалиции и инициативни 

комитети 

Имаме готовност от ГД „ГРАО“, получили сме резултатите 

от проверката за партия ГЕРБ и коалиция ВОЛЯ. 

Кой ще докладва първо? – Докладчик е госпожа Ганчева, 

дежурните – както са приемали книжата. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам вх. № ЕП-04-03-6 от 7 април 

2019 г. Това е протокол за извършена проверка от 7 април 2019 г. 

на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партиите и коалициите за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., 

подписан от господин Иван Гетов – главен директор в ГД 

„ГРАО“. В протокола е отразено, че в изпълнение на наше 

Решение № 58-ЕП от 4 април 2019 г. ГД „ГРАО“ в 
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Министерството на регионалното развитие и благоустройството е 

извършила проверка на данните от списъка на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на политическа партия ГЕРБ, като 

резултатите от която са следните: общ брой установени коректни 

записа – 2629, брой проверени записи – 2700, предвид което и с 

оглед постъпилото заявление за регистрация на партия ГЕРБ, 

заведено под № 1 във входящия регистъра на партиите и Ви 

предлагам проект на решение, с което да регистрираме партия 

ГЕРБ за предстоящите избори. 

Постъпило е заявление за регистрация на политическа 

партия „ГЕРБ“, което е подписано от Бойко Методиев Борисов в 

качеството му на председател и представляващ партията, чрез 

пълномощниците Цветан Генчев Цветанов и Цветомир Петров 

Паунов. Същото е заведено, както казах, под № 1 на 5 април 2019 

г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Към заявлението са приложени:  

1. Удостоверение за актуално правно състояние на 

партията, издадено на 25 март 2019 г., издадено от СГС – 

Фирмено отделение, VI-16 състав, по фирмено дело № 1545 от 

2007 г., съответно декларация – образец от подписа на 

представляващия партията, а именно господин Борисов, 

декларация – образец от печата на партията, платежно нареждане, 

издадено от „Банка ДСК“ ЕАД, от 3 април 2019 г. за внесен 

безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 

лв. по сметка в БНБ. 

Също така към заявлението са приложени списък, 

съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 

9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият 

– в структуриран електронен вид, е представен и на технически 

носител. Удостоверение, изходящ № 48-00-207 от 2 април 2019 г. 
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на Сметната палата, за внесени от партията финансови отчети за 

предходните години. Удостоверение, изх. № 590 от 2 април 2019 

г. на „Банка ДСК” ЕАД за актуална банкова сметка, по която ще 

се обслужва предизборната кампания. Решение на 

Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ, № 99-00-ГИК-056 от 3 

април 2019 г., с което са определени имената и длъжностите на 

лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната 

кампания, както и пълномощно, № КО-Г-161 от 3 април 2019 г., с 

което представляващият партията Бойко Методиев Борисов 

упълномощава Цветан Генчев Цветанов и Цветомир Петров 

Паунов да представляват партията пред ЦИК във връзка с 

регистрацията й за участие в предстоящите избори. 

Заявено е искане за отпечатване наименованието на 

партията в бюлетината, като: ПП „ГЕРБ”. 

От протокола, който Ви докладвах, е видно, че за 

извършена проверка на списъците – тук има техническа грешка, 

на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия 

„ГЕРБ” в ЦИК за участие в предстоящите избори се установява 

наличието на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията. 

Налице са законовите изискванията и изискванията на наше 

Решение от 1 април 2019 г., предвид което Ви предлагам 

решение, с което да регистрираме партия ГЕРБ за участие в 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г., като наименованието на партията за 

отпечатване в бюлетината е: ПП ГЕРБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим. 

Колеги, имате думата – изслушахте доклада. 

(Време за запознаване.) 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ще ги регистрираме, хайде. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков, 

имате думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не я желая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. (Реплики.) 

Това е първа регистрация, да. 

Колеги, ако няма бележки към проекта на решението, има 

ли допълнения, въпроси? Няма. 

(Време за запознаване.) 

Колеги, ако няма бележки и възражения, моля процедура по 

гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,  Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,  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. Решението е № 88-ЕП. 

Това е първата регистрация. 

Някой би ли извикал госпожа Стефанова, ако има готовност 

да докладва своя доклад? 

 

Точка Разни. 

Преди това във връзка да Ви информирам за два сигнала 

във връзка с търговската марка „Коалиция за България“ и 

подадените документи преди три чáса от новата коалиция. 

Приеха документите двамата колеги Андреев и Цанева, нали 

така?  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Вие сте с АБВ. Този 

въпрос отделно ли ще го разглеждаме? Вие – докладчиците при 

регистрацията на АБВ. (Реплики.) Защото той ще стои 

преюдициално, разбира се, преди да се произнесем по 

регистрацията, трябва да отговорим и на този въпрос. (Реплики 

от Александър Андреев.) 

Това казвам, че е преюдициален към въпроса за 

регистрацията. Въпросът е дали директно на Ваш доклад – 

обсъдихме, и ми се ще двамата да докладвате едновременно 

преписката, за да няма някакви съмнения за Вашата 

безпристрастност, не компетентност, а безпристрастност, или да 

го дадем това на друг, отделен докладчик, който да ни предложи 

мнение по въпроса? (Реплики.) 

Това сигурно ще е сигнал, започва с: „Уважаеми членове на 

ЦИК!“ – то няма наименование. Но няма жалба – срещу какво. 

Жалба срещу друга партия – няма как да стане. Сигнал.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Горе-долу със статута на писмото 

на господин Дал – да не регистрираме неговата партия. Нещо 

такова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, това е сигнал. 

Кажете, колеги – въпросът е, то, че ще стои преюдициално 

като основен въпрос при регистрацията, дали да определим 

докладчиците, които са приели документите, те да докладват и да 

се готвят по въпроса или да определим комисията, която работи 

по регистрация, първо да направи проучване като определим 

един от участниците в работната група да докладва. Това ми 

беше мисълта. Или директно на докладчиците по преписката на 

„Коалиция за България“. 

Имате думата, а знаете, че това ще бъде може би най-

сложният въпрос при регистрациите, така че колкото повече хора 

участват в подготовката, толкова по-добре. Ще ми се да има 
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безпристрастност и наистина да се работи така експертно по 

въпроса. Има да се правят проверки – и фактически, и 

законодателни. 

Имате думата. (Реплики.) 

Колеги, няма спор, че въпросът ще бъде решен от 

пленарния състав на Комисията с мнозинството на гласовете, 

изискуемо от закона. Въпросът е: кой предварително да работи? 

Трябва да определим докладчик – някой трябва да се запознае, да 

ни предложи варианти, да видим как са участвали по-рано в 

изборите. Най-лесно е да го разпределя на докладчиците, които 

ще работят по регистрацията на „Коалиция за България“. 

(Реплики.) 

Чакам предложенията Ви.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Но не сме ние двамата, които 

ще направят предложение. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да, да. (Реплика на Александър Андреев.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова, 

заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Във връзка с регистрациите на 

коалиции моля да вземем решение, с което да изготвим списък на 

регистрираните коалиции в изборите 2017 г. Ние трябва да имаме 

такъв списък, защото законът казва: „през последните 

парламентарни избори“, които са 2017 г., в резултат на което ние 

трябва да имаме изготвен такъв списък, за да правим проверка – 

дали наименованието съвпада с вече регистрирана коалиция. 

Правим две проверки. Едната проверка е дали 

наименованието на коалицията съвпада с наименованието на 

парламентарна група. Ние имаме официално писмо от Народното 

събрание и знаем наименованията на парламентарните групи. Но 

регистърът за коалициите е в Централната избирателна комисия, 

поради което предлагам на ръководителя да се изготви списък с 
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наименованието на коалициите, регистрирани в ЦИК, за участие 

в последните парламентарни избори, които са от 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Кой предлагате да 

извърши това? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз, аз. Това аз ще го направя, 

защото аз съм ръководител на тази група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Значи, на работната 

група, тя не го възлага директно на ръководителя, а на работната 

група. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тя каза „ръководителят“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Работната група, 

колеги! Тя, затова е група, пък ръководителят я ръководи.  

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Подкрепям предложението на 

госпожа Бойкинова. Ние трябва да отчетем два основни факта, 

единият от които вече е изяснен. Списък на наименованията на 

парламентарните групи, регистрирани в 44-тото Народно 

събрание – такъв имаме. И, второ, списък на коалициите, 

регистрирани за последните парламентарни избори през 2017  г., 

който служебно е известен на ЦИК, но ще трябва във връзка с 

конкретната работа по регистрация на всяка една коалиция, не 

само по повод на конкретния казус.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги – има 

ли други изказвания?  

Колеги, ако обобщим казаното, предлагам да възложим на 

работната група по регистрация да изготви становище по двата 

сигнала, които са идентични, всъщност става дума за един 

сигнал, и да провери – да изготви регистър на партиите, то го 

има. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: То го има. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да провери в 

регистъра за изборите в 2017 г., както и по постъпилото днес 

заявление за регистрация да има двама докладчици – двамата 

колеги, които получиха книжата, за да няма съмнения, макар и 

неоснователни, кой от коя политическа сила е предложен.  

Господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само едно изречение. Нарича се 

Публичен електронен регистър на партиите и коалициите, 

регистрирани за участие в изборите за народни представители и 

така нататък, и се намира на страницата на ЦИК, като отидете в 

„изборите“. (Реплики.) 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз съм за това да разгледаме на работна 

група и след това не е проблем двамата да сме докладчици, след 

като сме приемали документите. Но за мен трябва да се обсъди на 

работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо 

Дюкенджиева, трябва да Ви дам думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: След като това е становището 

на Комисията, ще бъде разгледано на работна група. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Двата сигнала са 

идентични по съдържание. 

Колеги, обединяваме се, разбирам, около това да възложим 

сигнала на работната група по регистрация и след това тяхното 

становище да бъде съобразено както от двамата докладчици по 

преписката, които са приели документите. Преписката ще има 

двама докладчици – така, разбира се, и от цялата комисия. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тъй като аз не съм от 

работната група по регистрациите, ние ще присъствам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, разбира се. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма никакъв проблем. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, ако считаме, 

че сме решили въпроса – значи, работна група плюс двамата 

докладчици.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме 

с точката – Обсъждане на заявления за регистрации на 

партии, коалиции и инициативни комитети 

Госпожо Стефанова, имате думата. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Благодаря, госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка от 

днешното заседание, подпапка с инициали КС е публикуван 

Проект на решение с наименование ПР-86 – относно регистрация 

на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ за участие в 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г. 

Постъпило е заявление от коалиция „ВОЛЯ – Българските 

Родолюбци“, подписано от председателя и представляващ 

коалицията Веселин Найденов Марешки, заведено под № 1 на 

5 април 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България 

2019 г. 

Към заявлението са приложени: решение от 1 април 2019 г. 

за образуване на коалиция, подписано от представляващите 

партии: партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов 

Марешки; партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски“, 

представлявана от Спас Янев Панчев; партия „Обединена 

социалдемокрация“, представлявана от Йордан Тодоров Гергов;  

партия „Българска социалдемократическа партия /БСДП/“, 

представлявана от Йордан Ангелов Нихризов; партия 
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„Християндемократическа партия на България“, представлявана 

от Ирина Юлий Арабаджиева-Репуц. Споразумение за образуване 

на коалиция от партии за участие в изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България от 1 април 2019 г. 

към решението за образуване на коалиция „ВОЛЯ – Българските 

Родолюбци“ и определяне на представляващ Веселин Найденов 

Марешки. Съгласие в писмена форма с нотариална заверка на 

подписите на ръководството на парламентарна група „ВОЛЯ – 

Българските Родолюбци“. Удостоверение за актуално състояние 

на партия „ВОЛЯ“ от 25 март 2019 г. Удостоверение за актуално 

състояние на партия „Земеделски съюз „Александър 

Стамболийски“ от 26 март 2019 г. Удостоверение за актуално 

състояние на партия „Обединена социалдемокрация“ от 26  март 

2019 г. Удостоверение за актуално състояние на партия 

„Българска социалдемократическа партия /БСДП/“ от 25 март 

2019 г. Удостоверение за актуално състояние на партия 

„Християндемократическа партия на България“ от 1 април 2019 г. 

Образец от подписа на представляващия коалицията, образци от 

подписите на представляващите партиите – 5 бр.; образци от 

печатите на партиите – 5 бр. Удостоверение от Сметната палата  

3 април 2019 г. за внесени финансови отчети на партия „ВОЛЯ“.  

Удостоверение от Сметната палата 3 април 2019 г. за внесени 

отчети на партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски“. 

Удостоверение от Сметната палата от 3 април 2019 г. за внесени 

финансови отчети от партия „Обединена социалдемокрация“. 

Удостоверение от Сметната палата от 3 април 2019 г. за внесени 

финансови отчети от партия „Българска социалдемократическа 

партия /БСДП/“. Удостоверение от Сметната палата от 2 април 

2019 г. за внесени финансови отчети на партия 

„Християндемократическа партия на България“. Банково 

удостоверение за открита банкова сметка на „ВОЛЯ“, по която 
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ще се обслужва предизборната кампания на коалиция „ВОЛЯ – 

Българските Родолюбци“. Преводно нареждане за внесен 

безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс. 

Списък по чл. 140, ал. 3, т. 8 за лицата, които отговарят за 

приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция 

„ВОЛЯ – Българските родолюбци“. Списък от 5290 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на коалицията – на хартиен носител, и 

списък в структуриран вид – на технически носител. 

Заявено е искане за отпечатване на наименованието на 

коалицията в бюлетината като „ВОЛЯ – Българските 

Родолюбци“. 

Приложен е и протокол, вх. № ЕП-04-03-7 от 7 април 2019 

г. от ГД „ГРАО” за извършена проверка на списък на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на коалиция „ВОЛЯ – Българските 

Родолюбци“ за участие в изборите. 

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и 

Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на Централната избирателна 

комисия за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в 

изборите членове на Европейския парламент от Република 

България, за регистрация на коалиция „ВОЛЯ – Българските 

Родолюбци“. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и 

чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 

г. на ЦИК, реши: „Регистрира коалиция „ВОЛЯ – Българските 

Родолюбци“ за участие в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Наименованието на коалицията за отпечатване в 

бюлетината е: „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.“ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада и 

проекта за решение, колеги – имате думата за въпроси, бележки, 

допълнения. 

Господин Джеров пръв вдигна ръка. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Едно питане имам само – горе „Християндемократическа 

партия на България“, представлявана от Ирина Юлий – 

следващото име кое е: „Арабаджиева“ или „Абаджиева“? Бихте 

ли уточнили? Това е горе: „Към заявлението са приложени:“. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: „Абаджиева“. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Защото ми се счу, че е 

„Арабаджиева“. Благодаря. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз имам чисто редакционни 

забележки. По т. 1 ми се струва, че се получава тавтология и не 

звучи добре. Предлагам да помислим как да бъде променено. 

Може би трябва да е „подписано от лицата, представляващи 

участващите в коалицията партии“. Възможна редакция, да, в 

този смисъл. 

Тук видях в т. 17 – за открита банкова сметка на партия 

„ВОЛЯ“ може би трябва да бъде.  

(Уточнения.) 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: В основанието 

освен чл. 57, ал. 1, т. 10 добавяме чл. 128, ал. 2 и чл. 140. 

(Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Как стана последно 

редакцията на т. 1?  

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Решение от 1 април 

2019 г. за образуване на коалиция, подписано от лицата, 

представляващи участващите в коалицията партии“.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Представляващи 

партията, които участват в коалицията. (Уточнения.) 

Възприе се тази бележка в т. 1.  

Други, колеги – по същество или редакционни бележки? 

Точка 32 ли казахте? (Уточнения.) 

Коя точка имате предвид? 

КАТЯ ИВАНОВА: Точка 18. По-скоро да се изпише както 

е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, „реф.“ да стане 

„референция“.  

Друго?  

„Българските родолюбци“ – в т. 19, е с малка буква.  

Колеги, ако няма други допълнения, бележки към проекта 

за решение – който е съгласен да регистрираме коалиция „ВОЛЯ 

– Българските Родолюбци“, моля да гласува. 

Гласували 18 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, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева),  против – няма. 

Единодушно е прието решение за регистрация. Това е 

Решение № 89-ЕП. 

 

Следваща точка. 

Госпожо Бойкинова, имате думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, моля в моя папка да 

погледнете едно съобщение до районните избирателни комисии. 

Предлагам Ви да го обсъдим. То е във връзка с постъпили 

въпроси от членовете на РИК относно ползването на платен или 
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неплатен служебен отпуск. Дали ще е като съобщение, така съм 

Ви го предложила. Защото разпоредбата на чл. 69 от Изборния 

кодекс казва, че за времето за работа, необходимо им за 

комисията, могат да ползват платен и неплатен отпуск. В много 

администрации се породиха въпроси – трябва ли да излязат за 

целия период или това е необходимо само за времето за работата 

им в комисията, както е в закона и че РИК следва да обезпечи и 

осигури работата на комисията, включително и в неработни дни, 

чрез осигуряване на дежурни членове от състава на комисията. За 

тази цел  да се изготвят съответните графици за работата на 

комисията, съобразени с Решение № 39 и с това членовете на 

РИК да се съобразяват и в дните, в които са дежурни, следва да 

си вземат отпуск, както и в дните, в които комисията е има 

заседание и заседанията на комисията са в часове в работно 

време, поради което членовете на РИК следва да вземат, а в 

останалите дни считам, че не е необходимо. Тоест всичко е 

въпрос на организация на самата РИК. Още повече при тези 

избори те няма да имат регистрация на кандидатски листи. Ако 

мислите, че с това ще ги улесним и ще внесем яснота в работата 

им, може да го публикуваме като съобщение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Съобщението 

изглежда изчерпателно. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Мисля, че ще внесе яснота и когато 

има запитвания по телефон, членовете да не даваме разнозначни 

отговори, а да имаме единното становище и разбиране по 

приложението на тази разпоредба, касаеща отпуска на членовете 

на РИК и тяхната организация и обезпечаването на комисията 

безпроблемно и работата й в неработни дни, защото сроковете в 

изборния процес се броят в календарни дни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, виждате 

проекта за  съобщение.  
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Бележки към него, изказвания?  

(Време за запознаване.) Явно има интерес към въпроса. Те 

функционират от вчера – членовете на комисиите, така че 

въпросът седи. 

Ако няма изказвания, който е съгласен да публикуваме 

такова съобщение, моля да гласува  – съобщение за отпуските на 

членовете на РИК – платен или неплатен отпуск. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева),  против – няма. 

Приема се. 

 

Точка. 

Госпожо Солакова, бяхте заявили предложение за доклад. 

Заповядайте! 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е публикувано 

писмото, за което споменах сутринта – във връзка с 

организацията на изборите и гарантиране на сигурността на 

бюлетините от всички областни управители да поискаме 

информацията за помещенията, в които ще се съхраняват 

хартиените бюлетини за целия период от доставката от 

печатницата до предаването на секционните избирателни 

комисии. В същото писмо да поискаме информация и за тиража 

на бюлетините, да поставим срок – 10 април 2019 г. Макар да е 

инструктивен, аз се надявам те да се организират и бързичко да 

ни отговорят.  
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Моля да погледнете писмо и да го одобрим, за да го 

изпратим с копие, предвидено до заместник министър-

председателя, отговарящ за изборите, главния секретар на 

Министерския съвет, министъра на вътрешните работи и 

районните избирателни комисии. 

(Време за запознаване.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма бележки по 

проекта за писмо – който е съгласен, колеги, да изпратим до 

областните управители писмо в посочения в проекта смисъл, 

моля да гласува. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 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. 

 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. 

Колеги, във вътрешната мрежа е едно писмо, с което да 

съгласуваме спецификациите, изпратени от Администрацията на 

Министерския съвет, за възлагане на изработката на печатите на 

секционните избирателни комисии и на подвижните СИК. С 

тяхно писмо, изх. № 02.19-12, са ни представили тази 

спецификация. Съобразено е с Решение № 37 на Централната 

избирателна комисия в частта относно реквизитите на печатите 

на СИК и ПСИК, включително по отношение количеството на 

тези печати, виждате, има възможност и за увеличаване на броя в 

зависимост от образуваните секции и подвижни ПСИК.  
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По отношение секциите извън страната, в спецификацията 

на Министерския съвет се съдържа количество за 400 броя. 

Направила съм справка – в изборите 2014 г. е имало 167 секции 

извън страната, а през 2017 г. – 371 броя. Знаете, че през 2014 г. 

правната уредба беше по-различна и затова може би и този брой 

няма да бъде достигнат.  

В проекта на писмо, ако сте го отворили, виждате, че правят 

предложение да се обсъди възможността за намаляване броя, но 

съгласувано с Министерството на външните работи – на 200 

броя, да не са 400 броя. Ако обаче преценим, че Централната 

избирателна комисия към момента няма да прави предложение с 

оглед на това, че не сме запознати със становището на Външно 

министерство, просто този абзац ще отпадне. Иначе предлагам да 

съгласуваме техническите спецификации, за което виждате, че е 

изготвено писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги 

– да има ли писмо, или да няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не, писмо ще има, последният абзац 

– да остане ли? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Като знаем тази 

информация, защо говорим за 400 броя, когато вече е известен 

броят? Аз мисля, че е правилен последният абзац. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Трябва да си остане 200 броя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги 

– друго мнение, друго предложение?  

Ако няма, който е съгласен да изпратим писмо със 

съдържанието, което ни се предлага, моля да гласува. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),  против – няма. 

Единодушно е прието решението. 

 

Точка – Обсъждане на заявления за регистрации на 

партии, коалиции и инициативни комитети 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, бих искал да Ви предложа за 

регистрация два инициативни комитета. Проектите за решение са 

качени в моя папка във вътрешната мрежа. 

Започвам с Проекторешение за регистриране на 

Инициативен комитет в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г. за издигане 

на кандидатурата Николай Нанков Ненчев. 

Виждате заявлението, постъпило е под № 1, приложени са 

всички изискуеми документи, обективирани в Проекта за 

решение от т. 1 до т. 7. 

Правя поправка в това, което виждате, в т. 2 и 3 – 

декларациите и нотариално заверените образци са съответно не 

по четири, а по три броя, и ще бъде нанесена, защото са трима 

членовете, а именно Диана Ангелова Димитрова, Владимир 

Иванов Димитров и Теофанка Гълъбова. 

Правните основания са така, както са посочени, затова Ви 

предлагам да решим да регистрираме инициативен комитет в 

състав: Диана Димитрова, Владимир Димитров и Теофанка 

Гълъбова за издигане на Николай Нанков Ненчев като независим 

кандидат за член на Европейски парламент от Република 

България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, господин 

Ивков. 
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Имате думата, колеги – предложения, бележки, изказвания 

към проекта за решение? 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Мисля накрая да добавим, че 

решението все пак подлежи на обжалване, тъй като чл. 57, ал.  1, 

т. 10 подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приемате ли, 

господин Ивков? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да. Аз по принцип считам, че когато се 

удовлетворява решение за регистрация не подлежи на обжалване, 

но законът е преди всичко. Така че съм съгласен – по чл. 58 от 

ИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Но може да засяга 

нечии други… 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Може да засяга други интереси. 

Съгласен съм, допълвам го. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Николов? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаема госпожо Председател, 

колеги! Тъй като това е първо решение за регистрация на 

инициативен комитет, мен в диспозитива само чисто 

редакционно, защото подкрепям решението, но чисто 

редакционно може би „в изборите“ не би ли трябвало да се 

вплете, тъй като имаме дата – на 26 май 2019 г. и да звучи така: 

„за издигане на Николай Ненчев Нанков като независим кандидат 

за член на Европейски парламент на 26 май 2019 г.“ Може би 

някъде думите „в изборите“ трябва да се добави или може би да 

премахнем датата, което пък няма да е логично. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагате, разбирам, 

при „Регистрира инициативен комитет“… 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Може би след състава на комитета. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: „за издигане на 

Николай Ненчев Ненков…“ – „в състав“, това ли предлагате?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: „за член на Европейски парламент 

от Република България в изборите…“. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: След „България“ да стане „в 

изборите на 26 май 2019 г.“. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, съгласен съм. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да се качи горе би било по-

добре. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да, тъй като уточняваме 

редакцията и на диспозитива и за другите такива случаи. 

(Реплика на Александър Андреев.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това предложих аз – 

цялото последно изречение да отиде горе, да не се разкъсва от 

състава на комитета. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Нека първо да регистрираме може 

би инициативния комитет и както е сегашната конструкция да 

добавим „в изборите“. Това ми е предложението – преди датата 

„26 май 2019 г.“ да добавим „в изборите“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Идеята ми е: 

„Регистрира инициативния комитет“ със задачата „за издигане в 

следния състав“. Това имах предвид. 

Госпожо Иванова, имате думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: В т. 7, тъй като се посочват съгласно 

нашето решение, името и длъжността на лицето, което ще 

отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност, може 

би да добавим длъжността на Диана Ангелова Димитрова. 

Виждам, че тя е председател, но значи ли, че е и счетоводител 

или там някаква друга длъжност. (Уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Разбрахме, да. 

Докладчикът, заповядайте! 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Обобщавам. Слагаме в „изборите“ след 

думата „България“ в диспозитива, в последния ред.  

Точка 7 става: „Лицето, което ще отговаря за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, 

свързани с предизборната кампания, е Диана Ангелова 

Димитрова“. Не разбрах – да допълня ли, че тя е и представляващ 

или не? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В диспозитива. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тогава точка. Махаме името и 

длъжността, а само лицето, което ще отговаря. Само че не ми се 

връзва така направено, защото отгоре пише: „Към заявлението са 

приложени следните документи:“. В такъв случай трябва да 

останат до т. 6, а отдолу като отделно изречение, а не като т. 7, 

защото това не е документ. (Уточнения.) 

Съгласни ли сте така? Точка 7 се премахва. 

В т. 1 текстът става така: „Решение от 3 април 2019  г. за 

създаване на инициативния комитет и за лицето, което ще го 

представлява и ще отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната дейност – Диана Ангелова Димитрова,…“ – както е, 

и махаме изобщо т. 7. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тя ще съвместява две 

качества – и представляващ, и… (Уточнения.) 

Колега Ивков, досега беше „името и длъжността на“, а сега 

ще стане „името на“. Няма някаква сериозна разлика в т. 7, 

отпада само длъжността. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен със забележката, с това, 

че ми обърнаха внимание. Просто в самото решение за създаване 

е казано кой го представлява и кой ще отговаря. Тук,  към 

заявлението, сме  написали: „Към заявлението са приложени 

следните документи“. Съгласен съм, че първоначалната ми 

редакция може да претърпи промяна и Ви предлагам в т. 1 да 



73 

 

напишем и това – не само, че представлява, а и че отговаря. А 

там, където е друго, ще се изпише друг тип решение. Какво 

значи, че ще използваме за бланка? Всеки докладчик ще си мисли 

според това как е при неговия комитет и ще си го направи 

различно. Имам още един, който може да ползвате просто.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Точка 1 става много сложна, 

ако включиш и лицето тук.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Стефанова. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Само бих искала да 

кажа, че в моето предходно решение имам същия казус и след 

номерацията в разказно изречение добавих, че е заявено искане за 

отпечатване наименование на коалицията, защото това искане в 

самото заявление не е отделен документ, затова не би трябвало да 

го изброявам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Бойкинова, 

заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Считам, че трябва да си остане тази 

точка – имената и  длъжността на лицата, които ще отговарят за 

приходите и разходите, без да посочваме имената. В решението 

не е задължително да посочим името на лицето. В решението 

пишем, че са налице всички изисквания на закона, представени са 

всички документи и не е нужно да изброяваме в решението кое е 

името, не сме го писали и в предходни решения за регистрация на 

инициативни комитети, виждам. (Реплики.) Точно така, и на 

Сметната палата ние ще изпратим тези имена, така че не считам, 

че следва да цитираме имената в решението. Достатъчно е в 

решението да изброим, че са налице всички изискуеми документи 

и посочване на всички данни, необходими за регистрацията на 

инициативния комитет. (Уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други добавки, 

колеги?  
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Накрая добавихме, че решението подлежи на обжалване. 

Колега Николов, още веднъж? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Моята добавка беше след 

„Република България“ да отбележим „в изборите на“ – 26 май 

2019 г. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „в изборите“ – няма, има само 

датата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моето предложение 

беше: „Регистрира инициативен комитет“ и цялото долно 

изречение се качва: „за издигане на Николай Ненчев“ и така 

нататък: „в състав“. За да не разкъсваме обстоятелствената част и 

имената да са най-долу. Това беше моето предложение. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: С това не съм съгласен, защото много 

по-правилно е така. Това са решения за регистриране на 

инициативен комитет, а не за регистриране на кандидат в 

кандидатска листа и пишем: инициативен комитет в състав еди-

кой си за издигане на еди-кого си, а не пишем инициативен 

комитет за издигане, пък в състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Само граматическо е, 

никакво отношение няма към смисъла на изречението. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Точно затова не съм съгласен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В относно точно по този начин 

е записано, както би трябвало да бъде и диспозитивът долу – 

регистрираме инициативен комитет за издигането на независим 

кандидат еди-кой си, след което е в състав. Иначе и горе би 

трябвало по този начин да не бъде изписано.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Разкъсва се 

словоредът, нищо различно не е. 

Колеги, има ли други допълнения? Чакам! 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Решението придобива следния вид, 

различен от този, който виждате: 

Точка 2 и 3 – три броя, вместо четири броя. Накрая: 

„Решението подлежи на обжалване“ – стандартният текст. След 

думата „България“ в последния ред, преди това – „в изборите на 

26 май 2019 г.“ и сменяме словореда:  

Реши: Регистрира инициативен комитет за издигане на 

Николай Нанков Ненчев като еди-какво си в състав. 

И последното – не разбрах, само трябва да уточним – т. 7 

отпада или не отпада? (Реплики.) 

Или става – лицето, което ще отговаря за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност, е еди-коя си. Без точка. 

Според мен без да е отделна точка, защото не е приложен 

документ. 

Колеги, горе пише: „Към документите са приложени 

следните документи“, а документите са от т. 1 до т. 6, а в 

следващото изречение трябва разказвателно да кажем кое е 

лицето. Ако посочим кой документ, тогава трябва да приемете 

първоначалното ми предложение да влезе в т. 1, защото 

документът е в решението, в което го пише. Така че, разберете се 

и кажете, но е едно от двете. (Уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Бойкинова, 

моля само на микрофона! (Реплики на Мария Бойкинова.) 

Колеги, моля Ви – на микрофона, отвън си мислят, че кой 

знае какво обсъждаме! 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Иво, и в „относно“ след 

„Република България“ също сложи „в изборите на“, преди датата, 

за да е еднакво. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Как ще бъде изписана 

т. 7, няма никакво значение за правния мир.  
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Колеги, да гласуваме. 

Който е съгласен с предложения проект за решение с 

направените допълнения и изменения, моля да гласува. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева),  против – няма. 

Решението е № 90-ЕП. 

 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият проект за решение е за 

регистриране на инициативен комитет за издигане на Венислава 

Пламенова Атанасова като независим кандидат за член на 

Европейския парламент от Република България – в изборите, 

добавям – на 26 май 2019 г. 

Така както виждате, така ще бъде и в диспозитива – с 

обърнат словоред. Възприемаме промените, направени в първото 

решение, което беше гласувано с единодушие. 

Обърнете на т. 6 – предишната т. 7, да решим само за нея – 

така ли ще остане, или ще стане лицето, което ще отговаря, 

съгласно решението за създаване на инициативния комитет, 

защото не разбрах от предишното, за да ги уеднаквим.  (Реплики 

на Катя Иванова.) 

В т. 1 – представляващият е друг, а не както е в предишното 

решение, което е останало. Лицето, което ще го представлява тук, 

е Юрий Владимиров Фесенко вместо Диана Ангелова Димитрова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, други 

изказвания и допълнения? 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, от това, което виждате – няма да 

е Диана Димитрова, а Юрий Фесенко, и не е „Антон“, а е 

„Андон“ Славчев Стоев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, други 

допълнения?  

КАТЯ ИВАНОВА: Финансов мениджър и касиер, това са 

им длъжностите – те са си ги определили в т. 6.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: По настояване на колегата Иванова тук 

са си определили длъжностите: Величка Илиева Аргилова е 

финансов мениджър, а касиер е Евгени Володиев Дойчев – ще ги 

добавим, както са по решение за регистрацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма 

други изказвания, който е съгласен с предложения проект на 

решение, моля да гласува. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (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 и Цветанка Георгиева),  против – няма. 

Приема се. Това е Решение № 91-ЕП. 

Приключихме с регистрацията на двата инициативни 

комитета. 

 

Господин Андреев поиска думата. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в точка 

Разни само две думи да Ви кажа. 

Постъпили са нови шест тарифи, които прилагаме в 

класьор, както и едно писмо във връзка със срещата, за която 

вече беше докладвано с писмо, вх. № ЦИК-07-6 във връзка с 
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киберсигурността в Брюксел на 5 април 2019 г. В случая е за 

сведение, тъй като 5 април вече мина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим. 

Госпожа Йосифова иска да направи съобщение. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, предлагам след края 

на днешното заседание работната група по Методическите 

указания да се събере, както и други от колегите, които преценят 

и имат желание, да обсъдим този въпрос. Ще се радвам да се 

включат повече колеги. Благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, присъединете 

се към групата – важен е въпросът. 

Има ли още желаещи колеги, които да се включат да 

докладват в точка Разни? Доста работа отхвърлихме днес – и 

текуща, и по същество. Вървим в крак с регистрациите. Ако няма, 

колеги, предлагам да закрием заседанието. 

Насрочвам следващото заседание на Централната 

избирателна комисия утре – 8 април 2019 г., понеделник, от 

10,00 ч. Благодаря! 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 15,40 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова 

Стенографи: 

Нина Иванова 

 

Катя Бешева 


