
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 53 

 

На 27 май 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия.  

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Таня Йосифова, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова и Силвия Стойчева.  

В заседанието взеха участие Ивайло Филипов, Александър 

Станев и Валентин Мундров от „Информационно обслужване“ АД.  

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.   

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия – 

първото след изборния ден. Всички изглеждат почти свежи.   

Както приключи нашето заседание вчера, така започва и 

днешното – с участие на „Информационно обслужване“ АД, защото 

проблемите в момента знаете са общи и са свързани с отчитане на 

резултата. Ще помолим да ни кажете докъде е стигнал въпросът с 

отчитане на книжата – какво е пристигнало и какви проблеми още 

възникват.  

Кой ще говори? – Господин Станев, заповядайте.  

АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВ: Здравейте!  
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Нека да разделим нашето изложение на две части. В първата 

част да ви дам наистина текущия статус на компютърната обработка. 

И във втората част да обърнем внимание на машинното гласуване и 

на обработката на резултатите от него.  

Към момента ситуацията с компютърната обработка е 

следната: Имаме 14 на брой районни избирателни комисии – в 14 

районни избирателни комисии са въведени всичките протоколи и в 

момента се извършва сканиране на секционните протоколи.  

В четири районни избирателни комисии – това са Плевен, 

Разград, Ямбол и Силистра, обработката и сканирането  са 

приключили и в момента на базата на сумарните данни, на 

предложението за РИК протокол, районната избирателна комисия 

внимателно преглежда нещата и изготвя протокола, след което ще 

бъдат записани дисковете и ще има готовност да дойдат към 

момента.  

Общо сканирането на протоколите, което е нещо, което 

основно остава, към момента са към 50 на сто в цялата страна. 

Смятам, че след като вече сме изчистили и до голяма степен сме 

въвели самите данни, самото сканиране доста повече ще се забърза, 

за да можем максимално бързо да извършим въвеждането и да 

освободим съответните секционни комисии, които си носят 

материалите. Първо извършваме въвеждане и ако има свободен 

оператор, едва тогава се извършва сканиране, за да може да 

приключат.  

Това е за страната.  

За извън страната нещата като цяло са приключили. 

Извършено е първото въвеждане. Извършено е повторното 

въвеждане и има произнесен анализ на несъответствията върху тази 

част от членове на комисията. Така че смятаме, че извън страната 

като цяло сме приключили.  

Това е като цяло статусът. Очакваме първите районни 

избирателни комисии според техния график, който имат и 

възможности и най-вече отдалечеността от София, да пристигнат в 1 

ч., в 2 ч. Имаме в Изчислителния пункт към ЦИК пълна група 
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оператори, които в момента очакват пристигането на  първата 

районна комисия, за да започнат да извършват повторното 

въвеждане.  

Това е в общи линии по компютърната обработка.  

Сега няколко думи, ако няма въпроси по казаното дотук, за 

машинното гласуване и обработката му.  

От 3000 секции, в които имаше предвидено машинно 

гласуване, все още не сме обработили около 94. Толкова са 

останали, които тепърва очакваме да стигнат до операторите в 

изчислителните пунктове към РИК.  

От обработените до момента имаме 19 бр. секции, при които 

има установен някакъв технически проблем с изчитането на 

записващото устройство, т.нар. контролна памет. Като за 

конкретните проблеми ще помоля колегата Валентин Мундров по-

подробно да специфицира в коя от хипотезите, които вчера 

обсъдихме,  попадат.  

Като само ще вметна, че поне до момента от това, което сме 

обработили, в хипотезата разменени машини в разменени секции, 

все още е само ситуацията тук в София, която знаем за РИК-24.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Мундров.  

ВАЛЕНТИН МУНДРОВ: Здравейте и от мене!  

Тези 19 машини в крайна сметка се разделят по следния 

начин:  

За 9 от тях на база информацията, която сме получили от  

нашите клетки, не е стартирало изобщо гласуване с машината. При 7 

от тях е стартирало гласуване с машината, но машината е била 

повредена някъде по средата, което предполага да не може да се 

приключи изборният ден с машината и съответно да не може да се 

предостави контролата.  

Както и господин Станев отбеляза, две са само разменените 

машини. Имаме сигнали за момента само за една, в която СИК се е 

появил в РИК без контролна памет. И най-вероятно тази контролна 

памет е останала в самата машина. Появил се е с машинния 

протокол, но без контролна памет.  
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Мога да ви ги кажа по районни избирателни комисии: във 

Видин – една секция не е стартирала машинно от тези, които са 

предвидени; в Габрово има една секция, която е стартирала 

машинно, но машината е дефектирала по време на гласуване; в 

Кърджали  е в  три секции, като в тези три секции, в една не е 

стартирала, а в две секции е стартирала с дефект след това; в 

Кюстендил една машина не е стартирала; в Перник също една 

машина не е стартирала; в Пловдив-град една машина е дефектирала 

и една, за която ви казах, че не е донесена самата контролна памет – 

най-вероятно е в машината, както казахме. В Сливен имаме две 

секции, като в едната не е стартирала, а в другата е дефектирала след 

това. В РИК-23 в София една машина не е стартирала, а в РИК-24 е 

случаят с разменените машини. В РИК-25 съответно една машина не 

е стартирала. В Софийска област има дефектирала машина. В Стара 

Загора – една дефектирала машина. В Хасково една, която не е 

стартирала, и в Шумен една, която не е стартирала. Това са.  

АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВ: Това е към момента. Очакваме 

останалите 94, за които предполагам докато говорим тука, вече им 

тече обработката и вече сигурно са доста по-малко, така че ще имаме 

готовност и за актуализирана информация малко по-късно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте към този 

момент какво е състоянието.  

Има ли въпроси? – Господин Войнов, имате думата.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: От числата, които чух сега, разбрах, че 

2906 машини са обработени, а 94 не са. И от тях само за 19 е имало 

нещо, което не е наред. Това значи, че за 2890 и няколко всичко е 

точно.  

При тези машини има ли съвпадение между данните от флаш 

паметите и финалния протокол?  

АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВ: Това е нещо, което секционната 

комисия заедно с РИК проверяват след като изчетем паметта. 

Доколкото знам, няма за момента попълнен констативен протокол от 

страна на РИК или СИК, но това така или иначе не се отбелязва 

вътре в софтуерната система и няма как да знаем. Ще разберем от 
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материалите, които ще донесат районните избирателни комисии. Но 

аз поне за момента не знам да има липса на съвпадение някъде. 

Говоря за местата, където нормално е започнало, гласувано е, 

нормално е приключило. Там където са броили, ние пък нямаме 

никаква представа какво се е случило. Защото там където са броили 

контролните разписки, нямаме информация, защото няма 

механизъм, по който да сравним и да проверим. Там предполагам 

има решения, подписани констативни протоколи и т.н. Все неща, 

които като приключат, би трябвало да ги донесат тук.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? – 

Господин Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще попитам евентуално как 

осъществим възможността да извадим числовите данни от 

гласуването към някакъв си момент, за да може да имаме и 

представа, защото трябва нещо да се качи и на нашата страница.  

АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВ: Числовите данни от контролните 

памети, които са изчетени, пристигат с окончателните протоколи 

след подписването на РИК-а. Знаете, че след подписването на РИК 

протокола и сканирането му – това са т.нар. окончателни данни от 

РИК, веднага след като са готови, те ги изпращат към 

Изчислителния пункт на ЦИК, след което ги записват на дискове и 

тръгват насам, за да ги предадат официално. Ние тези данни ще ги 

имаме в момента, в като ни ги изпратят, след като подпишат 

протокола на РИК.  

Очаквам например тези данни да ги имаме за тези четири 

районни избирателни комисии, които всеки момент би трябвало да 

са приключили – Плевен, Разград, Ямбол и Силистра. И естествено и 

всички останали, които ще приключат. Тогава ще имаме данните и 

ще имаме готовност да ги публикуваме и в интернет. Отделно, 

обособени, както секция по секция, така и сумарно, в рамките на 

района.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Други 

въпроси? 
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АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВ: Поставям отново въпроса за това, 

което коментирахме и вчера: за секциите, в които е стартирана 

компютърната обработка, в които има някакво гласуване, но поради 

някакви технически причини е прекратено, дали ще получим 

файлове за тях. Това е нещо, което трябва да знаем. Защото към 

момента тези седем, в които въпреки че е имало машинно гласуване 

до някакъв момент и има контролни разписки също до въпросния 

момент, ще стоят с празни изчетени от контролната памет, защото 

контролните памети са празни в този случай.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да разбираме ли, че 

държите на отговор само по третия въпрос? Първите два са се 

разрешили?  

АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВ: Те на практика в първите два са 

описани единствените възможни неща, които можем да направим. 

Просто от тях искахме като информация да ги има в комисията.  

Имайте предвид, че ако липсват тези седем, обобщените 

данни, които ще публикуваме на ниво РИК и съответно национално 

ниво, също ще бъдат без тези бройки, въпреки че такова е имало и е 

отчетено на базата на контролните разписки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, въпроси? – 

Заповядайте, господин Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Въпросът ми е за тези т.нар. седем 

машини, с които е започнало гласуването и после те са дефектирали. 

Флашките на тези машини казвате, че са нечетими към момента и от 

тях не може да се извлече информация. Откъде очаквате да се 

извлече информация?  

АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВ: Флашките не са нечетими. Те са 

празни. Идеята е, че на флашката се записва информация едва след 

окончателния протокол, който е от секцията – дългия протокол, 

който разпечатват. В момента, в който се разпечатва такъв протокол, 

се записват данните, които ние след това четем. Така че след като не 

е било приключено гласуването по съответния ред, нямало е и кой 

да създаде този файл.  
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Когато обясняваха от „Сиела“, аз 

разбрах нещо друго. Те  първоначално обясняваха, че непрекъснато 

се записва информация върху флашките.  

АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВ: Точно така.  

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Машината като дефектира, няма 

проблем флашките да се извадят, да се сложи нова машина, да се 

сложат флашките и да продължи гласуването с нова машина, но с 

флашката от дефектиралата. А сега какво се оказва? Че на флашките 

няма нищо?  

АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВ: Не, на флашката има два раздела. 

Единият е този, в който записват окончателните данни и който ние 

четем. Но има и такъв – това е криптирана част, в която се записва 

всеки един глас. И на нас точно това ни е идеята. Ние няма как да го 

достъпим, защото той е в нечетим за нас вид. Но специалистите от 

„Сиела“ би трябвало да могат да го достъпят и да изчетат 

информацията. Да изготвят съответния файл, който така или иначе 

изготвят, и да ни го дадат чрез вас, разбира се, да го заредим.  

Това, което трябва да стане в този случай е: преброените на 

ръка контролни разписки, да бъдат сравнени с данните, които са 

извлекли техниците на „Сиела“ от тези неприключили успешно 

машини, за да сме сигурни, че в края на краищата хартиените 

разписки отговарят на електронния вид. Един вид ние по този начин 

симулираме това, което се случва в районната избирателна комисия 

с разпечатването. Но това трябва да се извърши на друго ниво.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Сега тези флашки къде са? Те трябва 

да са предадени в районните избирателни комисии.  

АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВ: Нямам представа къде са. Би 

трябвало да са в РИК.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Значи ние трябва да ги намерим, да ги 

дадем на „Сиела“, а в „Сиела“ да извършат извличане на 

информацията.  

АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВ: Според Методическите указания, 

би трябвало те да бъдат донесени тук, в София, с останалите 

материали – всичките флашки. Имаме ги номерата на секциите, но 
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ви предлагам да  ги изпратим обобщено, едва след като приключим с 

всичките, защото може да излезе още някоя. Това предполагам, че до 

няколко часа би трябвало навсякъде да сме приключили, ако няма 

някаква друга ситуация. Защото все пак обработката не е 

приключила.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Само последен въпрос. Доколкото 

разбирам, тези флашки като се намерят, каква би била процедурата? 

„Сиела“ ги включва към работеща машина и искат отпечатване на 

финален протокол или какво?  

АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВ: Това ще го кажат колегите от 

„Сиела“. Точно това би трябвало да е процедурата.  

Това което трябва да се случи, че да се изготви като минимум 

файл, който да съдържа информацията.  Предполагам, че не им 

трябва специално машина. Може би имат софтуер, с който могат да 

го направят, но това ще го кажат колегите от „Сиела“.  

В зависимост от решението на ЦИК това, което ще могат или 

няма да могат да направят, е да подпишат този файл със смарт 

картата – една от двете СИК смарт карти – конкретни за този СИК. 

Те могат да направят това нещо, ако са налични въпросните смарт 

карти. Ако не са налични, съответно може да бъдат предадени на 

Централната избирателна комисия и в такъв вид, но тъй като вече в 

тези секции са били преброени контролните разписки, има с какво 

да се сравни.  

Така че за нас не е проблем, ако в този случай – само за тези 

секции, в които е извършено преброяване на контролните разписки, 

този файл дойде неподписан с електронен подпис. Защото има с 

какво да се сравни. Просто ни трябва описаният по формата файл, 

който така или иначе колегите от „Сиела“ могат да го изготвят за 

всяка една от секциите на базата на информацията от криптирания 

раздел на флаш паметта.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други въпроси? – Ако 

няма, да благодарим. Лека работа и на вас!  

ИВАЙЛО ФИЛИПОВ: Благодаря.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И ние ще гледаме 

последния въпрос, който поставяте – третия, и ще дадем отговор.  

АЛЕКСАНДЪР СТАНЕВ: Насреща сме, ако трябва да 

доуточним нещо и да направим.  

ИВАЙЛО ФИЛИПОВ: Ще ви информираме своевременно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим, знаем – 

добри договорни отношения между нас. Лек ден желаем и лека 

работа!  

 

Колеги, продължаваме.  

Ако има още нещо, което да се докладва по темата машинно 

гласуване, и да започнем както вчера да изслушваме всички ресори – 

къде какво се е случи във вчерашния ден.  

Аз не съм ви благодарила за вчера. Всички се държахте 

страхотно, но просто вчера не е свършило. Затова.  

За машинното гласуване, господин Чаушев, има ли да 

докладвате? Заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че трябва да изчакаме цялостния 

доклад. Имаме още 94 и да можем тогава да започнем да обсъждаме 

в цялост.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

Госпожо Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз мога да кажа, че  предстои да 

публикуваме последните междинни резултати на 95 на сто. И за 

одобрение на междинните резултати във вида на първата страница – 

обобщен вид. Да ги публикуваме и на фейсбук страницата на ЦИК, в 

дясната страна. Чакаме следващите последни на 95. Междинни 

резултати. Като стартирате с бутончето, се зарежда. (Реплики.) 

Чакаме ги.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямате друг доклад.  

Госпожо Ганчева, заповядайте за гласуването в чужбина.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: То приключи, уважаема госпожо 

председател. Протоколите са обработени на 100 %. Като последната 

секция, която беше обработена, беше от Лос Анджелис – в 7,45 ч. 
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Това е спокойно, безпроблемно, с малки нормални неща. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ето, госпожа 

Стефанова е готова да участва, така че заедно ще го направите 

вярваме.  

Госпожо Бойкинова, заповядайте по жалби и сигнали.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, към вчерашното 

ни заседание, което приключи в 11 ч., бяхме приключили с 149 общо 

жалби и сигнали. Всъщност те си бяха сигнали. Имаме само една 

жалба до Върховния административен съд, но тя не е свързана с 

предизборния ден. Като те основно постъпваха по телефон и по 

мейл. Имаше и чрез нашето деловодство.  

Като от тях 42 броя са нарушения на секционни избирателни 

комисии. Преобладаващият брой е затова, че избирателите твърдяха, 

че секциите не са отворили точно в 7,00 ч. и че секционните 

избирателни комисии са започнали в 7,10 ч. или в 7,15 ч. и е имало 

опашка. Както и за машинното гласуване, че не са били подканени 

да гласуват машинно.  

Това са, ако мога да обобщя по този общ критерий – 

нарушения на секционни избирателни комисии.  

Имаше 44 сигнала за нарушение на избирателни права. 

Направи ми впечатление тази година, че много избиратели са си 

сменили настоящия адрес и са си мислели, че с удостоверението за 

настоящ адрес ще могат да гласуват по този настоящ адрес. Въпреки 

нашата разяснителна кампания и клипа, че е необходимо да подадат 

заявление за гласуване по настоящ адрес, явно не са разбрали. 

Защото за първа година ми направи впечатление, че има сигнали. 

Казват: „Аз отивам с удостоверението за настоящ адрес и не ме 

допускат“.  

Много от оплакванията бяха във вида: Как може в чужбина 

да гласуваш където си искаш, а в България да бъдеш… Считат това 

за дискриминация, още повече че става въпрос за европейски 

избори, където цялата територия е един район. Тя е разделена само 
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за организационно техническата подготовка на 31 района, но 

бюлетината е обща. И изразяваха несъгласие.  

По купуване и продаване на гласове нямаме никакви сигнали, 

защото с изменението в Изборния кодекс, вече пред секционните 

избирателни комисии има телефон на дежурен прокурор и сигналите 

постъпват направо там.  

Имаше сигнали – не много, всъщност 41, за предизборна 

агитация и социологически проучвания, които бяха публикувани в 

изборния ден. Централната избирателна комисия се произнесе с 

осем решения, в които установихме нарушение на разпоредбата на 

чл. 205, ал. 5.  

И 20 сигнала имаше за машинно гласуване в смисъл, че 

гражданите недоволстваха, че в техните секции няма машинно 

гласуване. Това беше преобладаващият брой, като имаше  и  

единични случаи, че машината не работи или нещо такова.  

И имаме два сигнала относно нарушение на Закона за защита 

на личните данни, че на глас се диктуват ЕГН-та. Ние предприехме 

мерки и считам, че успяхме да отговорим на всички сигнали.  

Много от сигналите бяха по компетентност на районните 

избирателни комисии. Бяха едновременно подадени и до нас, и до 

районната избирателна комисия. Мисля, че районните избирателни 

комисии са предприели действия.  

За първа година нямаме сигнали относно сгъването на 

бюлетината или че вотът се вижда. Имаше само един сигнал за 

машината за гласуване, че според избирателя така е поставена. Но 

след връзка с районната избирателна комисия се установи, че не е 

така.  

Това мога да кажа общо взето като сигнали.  

След приключване на нашето заседание в 11 ч. След 12 ч., 1 

ч., 2 ч. имаше сигнали от Силистра, че има проблеми с принтер – 

нямало хартия… (Реплики.) С ксерокса, да – тонера и на други места 

хартията.  

И след 23 ч. има постъпили сигнали от инициативния 

комитет на Иванчева, че искат повторно преброяване на бюлетините 
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и ще ви подготвя отговор, както е съгласно Изборния кодекс, в кои 

случаи се извършва повторно преброяване.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: А защо искат преброяване?   

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Просто си иска – няма мотиви, няма 

твърдения. Просто си искат преброяване в тези и тези секции.  

Това е, което мога да кажа по отношение на жалбите и 

сигналите. Считам, че в тези избори избирателите упражниха 

правото си на глас. Бяха осведомени за начина на гласуване. Имаше 

само един сигнал за втория печат или за неоткъснат номер. Общо 

взето моите наблюдения бяха за сигнали за настоящия адрес. Това 

ми направи впечатление като по-голям брой.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим.  

Мисля, че комисията се справи отлично с отговорите по 

жалби и сигнали. А и са под 150 и мисля, че е твърде малък брой за 

типични, повтарящи се нарушения. И по-скоро сигнали за 

недоволство от закона, отколкото от нашата дейност.  

Господин Андреев, заповядайте.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: От името на двамата колеги, а 

вече колегата Цанева ще ме допълни за говорителите, във вчерашния 

ден аз не съм ги броил конкретно, но приблизително са някъде над 

50 включвания, които имахме заедно с колегата Цанева. Протече 

нормално.  

В изборния ден проведохме два брифинга отделно от 

включванията, на които оповестихме активността, която е в 10 ч. – в 

11,30 ч. беше брифингът, и другата – 14,45 ч. оповестихме 

активността  към 13 ч. След което в 18 ч. вече активността, която 

беше приета от Централната избирателна комисия, я предоставихме 

на медиите. Там където влязохме в съответните предавания, я 

оповестихме ние. Но с оглед на това, че няма някакви специфични 

въпроси, които вече в края на изборния ден следва да бъдат 

оповестявани, затова и преценихме, че не е необходимо да се прави 

отделен брифинг само за това.  

Давахме пълна информация по отношение на хода на 

изборите и какви са основните нарушения, които са установени в 
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съответствие с това, което се докладваше на заседанието на 

Централната избирателна комисия.  

Питанията основно бяха във връзка с машините, за 

нарушения на правата на избирателите и купуването на гласове. По 

отношение на машинното гласуване сме давали информация за тези 

случаи, в които знаехме, че машини са прекратили работата и е 

минато на хартиено гласуване. Това и основното беше като въпрос: 

дали тези гласове ще бъдат зачетени и как оттук нататък ще се 

процедира с тях. В съответствие с нашите Методически указания 

поне аз и колегата Цанева сме давали тези обяснения, че се броят 

разписките, след което вече се присъединяват към протокола, който 

е. Това е основното.  

В днешния ден сутринта с оглед едно излъчване по 

Българската национална телевизия на репортаж от пл. 

„Възраждане“, където е имало автобус с членове на секционни 

избирателни комисии, които чакат да бъдат приети от РИК, в самия 

репортаж става въпрос, че двама от колегите от секционните 

избирателни комисии казват, че е станало разместване на графика, 

което е довело до забавянето на тяхното тръгване към РИК и което е 

причината те да недоволстват за това, че вместо в 7 ч., те тръгват по-

късно, тъй като преди това в 7 ч. са тръгнали тези от по-ранните 

сутрешни часове – в 2 ч.  

Но така или иначе ние дадохме изявление, че това няма по 

никакъв начин да повлияе и към момента ние в Централната 

избирателна комисия не сме получили сигнали за някакви 

струпвания и да има напрежение. Аз помолих да запазим 

спокойствието. Все пак са последните часове след дългия вчерашен 

ден и това да не създава напрежение от емоционална гледна точка и 

мисля, че всичко е нормално, спокойно, няма питания от медиите.  

По отношение на Велико Търново те явно вече бяха събрали 

информацията за Лясковец – че има разменени страници на 

протоколите с различни номера. Но там в съответствие с това, което 

беше, защото се чух с госпожа Дюкенджиева, районната 

избирателна комисия е взела решение как да процедира и няма 
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никакъв проблем. В смисъл те са го решили на местно ниво, с оглед 

на което няма за какво да се притесняваме. Това  е.  

Сега имаме в обедните новини включване и там вече ще 

предоставим информация за междинните данни от първото 

въвеждане, защото това се опитвам навсякъде да обяснявам, че това 

е въвеждането в районната избирателна комисия на данните, а  не  са 

окончателните резултати, които ние обявяваме, за да може да има 

яснота в обществото, а не да счита, че това вече са окончателните 

резултати.  

По отношение на тези данни ще дадем информация, както и 

по отношение на гласуването в чужбина, където вече имаме по-

пълна  картина, тъй като на 100 % са обработени. Те идват в 

Централната избирателна комисия и тези междинни данни бихме 

могли вече да ги съобщим.  

Както и ще доведем до знанието и приключването на въпроса 

с жалбите, защото в крайна сметка това е другият въпрос, който ги 

интересуваше – дали те са много и дали допълнително са постъпили, 

което е видимо, че са доста по-малко от предходни години, където 

надвишаваха 200 или над 200 жалби в изборния ден. (Реплики.) Да, 

но те вече са извън. Ние ако ги добавяме допълнително, защото 140 

бяха към 8 ч. 149 са и не е нищо. И повечето са сигнали, които не са 

жалби и сигнали за нарушения, а просто за допълнително 

разясняване на правата, защото има хора, които не са разбрали, че не 

могат да гласуват по настоящ адрес или че не могат да отидат да 

гласуват някъде в избрана от тях секция, защото това няма как да се 

случи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И част от тях бяха 

еднотипни по два вида въпроси: машинно гласуване и постоянен и 

настоящ адрес.  

Госпожо Цанева, какво да добавите към? (Реплики.)  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз ще ви оставя, защото слизам 

долу.  

 Колеги, ако няма други изказвания, да дам думата на 

госпожа Солакова – човекът, който вчера не спря да говори и 
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секунда по телефона и да дава указания. И в същото време тука 

участваше активно. (Реплики.)  

Така е, няма съмнение. Аз затова много искам да чуя нейното 

обобщение за вчерашния ден и затова последна й давам думата.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, изборният ден приключи и 

можем да се поздравим с една добре свършена работа. Но имаме още 

и с оглед на това, че днес започват да пристигат районните 

избирателни комисии, във вътрешната мрежа има информация за 

графика на пристигащите.  

Знаете, че вчера изпратихме писмо до районните избирателни 

комисии. Двадесет и три РИК-а ни уведомиха за часа на тръгване, 

евентуално и за пристигане. Пет районни избирателни комисии 

пристигат горе-долу в следобедните часове и може първата комисия 

да пристигне още в 13 ч. до към 16 ч.  

В общи линии при това приемане помощта от страна на 

сътрудниците също е обезпечена и във вътрешната мрежа има и 

график на сътрудниците. Те и в момента са тук, защото знаем, че 

тези десетина, които не са ни дали информация от снощи, може и да 

пристигнат изненадващо и ние трябва да сме в готовност.  

 Районните избирателни комисии считам, че се справиха 

добре. Въпросите които бяха, в голяма степен съдържаха и 

решенията, които трябваше да вземат. Тъй като колегата Александър 

Андреев спомена за сменени страници на протоколи, в Монтана – 

община Лом, Благоевград – в община Якоруда, в Сливен, в Ямбол 

има такива разменени протоколи.  

С машинното, а то е свързано и с последния въпрос – има 

разписки, които не са отчетени при наличие на гласували съобразно 

подписите. В общи линии през цялото време поддържахме 

непрекъсната връзка с секционните избирателни комисии, за да 

може да си поставят въпросите дори преди обсъждане в районната 

избирателна комисия с различни варианти и след това да си приемат  

решенията.  

При тях прави впечатление, че организацията беше добра. 

Сравнително добра във всички районни избирателни комисии. В 
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общи линии само във Враца разбрах, че и на колегата Войнов са 

звънели членове на секционни избирателни комисии поради 

забавяне малко в работата на районната избирателна комисия в 

режима по приемане. Веднага уведомихме РИК, за да им предостави 

информация, за да са спокойни.  

В общи линии през цялата нощ работата на районните 

избирателни комисии протече много спокойно, при една много 

добра организация смея да кажа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим, госпожо 

Солакова.  

Някой колега сега да постави друг въпрос на обсъждане? Или 

да се ориентираме към приемане на книжа и да се концентрираме 

върху тази си дейност? В момента не виждам нищо друго, което да 

решаваме на пленарно заседание.  

Госпожо Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Искам само да ви уведомя, че 

регистърът още се обработва. Попълват се върнатите от снощи 

преписки и на следващото заседание вече в окончателен вид ще бъде 

публикуван целият регистър.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, Вие 

контролирате процеса на изготвяне. Това е добра новина.  

Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз ще си позволя 

да ви занимая с два въпроса. Единият е наистина е много интересен 

и е с поглед към европейските избори през 2024 г. (Смее се.) 

Наистина аз го оставих за днешния ден.   

В моята папка можете да видите, а също сега ще ви 

представя. На 26 май 2019 г. в 0,53 ч. гражданка е запитала: „Как 

мога да се отпиша от българския избирателен регистър за 

Европейски парламент,  да вляза в датския и да гласувам през 2024 г. 

в Дания?“ 

Приготвил съм кратък отговор. Мисля, че й го дължим и той 

е в следния аспект. Отговорът е само от едно-две изречения: „Във 

връзка с Ваше писмо Ви уведомяваме, че в случай че желаете да 
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упражните правото си на глас в изборите за членове на Европейския 

парламент през 2024 г. в Дания, следва да подадете заявление за това 

според датското изборно законодателство, след което ще бъдете 

заличена от избирателния списък по постоянния си адрес в 

Република България. Обръщаме Ви внимание, че можете да 

гласувате само веднъж в избори за членове на Европейския 

парламент“. Тоест, само в една страна.  

Това е проекта на отговор, който съм изготвил. Мисля, че 

можем да го отложим за утре, но може и днес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да приключим с 

въпроса и да гласуваме.  

Колеги, ако няма възражения, моля процедура по гласуване 

на този отговор.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка 

Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.   

Предложението се приема.  

Заповядайте, господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Вторият въпрос. Като отглас от една 

от жалбите, които разгледахме късно снощи в изборния ден.  

Снощи, на 26 май 2019 г., в 23,06 ч. районната избирателна 

комисия в Плевен ни е уведомила, че отхвърля подаден сигнал от 

страна на политическа партия „ГЕРБ“ за това, че две избирателни 

секции от община Кнежа не желаят да представят, не желаят 

ръководствата да занесат с оглед на чл. 285 от Кодекса, съответно 

изборните книжа, пликове в районната избирателна комисия, 

защото…  

За щастие веднага след нашето обаждане, след изпращане по 

компетентност  на  документите, а и те са получили същата жалба, те 

са се свързали с двете секционни избирателни комисии и са ги 

убедили да си изпълнят задълженията по чл. 285, така че в това 

отношение в Кнежа изборният процес е протекъл нормално. 

Представени са книжата от двете секционни комисии и реакцията на 
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районната избирателна комисия в Плевен също така подкрепя 

становището, което заявиха и колегите от „Информационно 

обслужване“ АД, че това е една от водещите районни избирателни 

комисии, която при един голям район още днес очакваме да ни 

представи съответно изпълнени на 100 % протоколи и окончателния 

финален протокол. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И ние благодарим, 

господин Николов.  

Колеги, закривам заседанието.  

Да се концентрираме върху приемането на книжата от 

районните избирателни комисии.  

Приятен ден и успешна работа на всички!  

Следващо заседание при нужда - днес, при нужда – утре. Сега 

имаме друга работа.  

Закривам заседанието.  

 

(Закрито в 11,30 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

 

       СЕКРЕТАР:  

         Севинч Солакова  

 

 

 

 

Стенограф: 

Цвета Минева 

 


