ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 55
На 29 май 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Решение за приемане на окончателните числови данни за
всеки отделен случай и анализиране на базата данни на резултатите
от изборите за членове на Европейския парламент от Република
България, произведени на 26 май 2019 г.
2. Решение за публикуване на числовите данни.
3. Решение за обявяване на окончателните резултати от
изборите на 26 май 2019 г. и разпределението на мандатите между
партиите и коалициите в изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
4. Други.
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Ивайло Ивков.
Заседанието беше открито в 14,45 ч. и ръководено от
председателя на комисията госпожа Стефка Стоева.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, добър ден!
Откривам заседанието.
Във връзка с предстоящото отчитане на изборния резултат
трябва да вземем няколко решения, за да уточним как ще изглежда
нашата страница.
Първият въпрос е свързан с отчитане на избирателната
активност. Знаете, качени са данни на нашия сайт. Трябва да се качи
окончателният резултат. Моля госпожа Стефанова, която следеше
избирателната активност, да ни запознае.
Имате думата.
КРИСТИНА
СТЕФАНОВА:
Колеги,
избирателната
активност в изборния ден е базирана на числото, което получихме
на 25 май 2019 г. от областните управители. Предлагам това число
на гласоподаватели да бъде ползвано и като активност за изборния
ден от „Информационно обслужване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения?
Ако няма, колеги, моля процедура по гласуване.
Гласували: 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря.
Колеги, още един въпрос. На нашата страница има едни
отворени данни. Там има текст, който препраща към директиви.
Нека да направим точно посочване на Директивата на Европейския
парламент.
Госпожа Иванова има думата.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, Директива № 2003/98/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2013 г.
относно повторната употреба на информацията в обществения
сектор е изменена с Директива 2013/37/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г., която е публикувана в
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официалния вестник на Европейския съюз № 175, стр. 1 от
27.06.2013 г.
Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 26 юни 2013 г. е транспонирана в българското законодателство
съгласно § 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за достъп до
обществена информация. Този закон въвежда разпоредбите на
цитираните директиви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагате в този вид
да се измени текстът.
Колеги, има ли въпроси към докладчика? Той е извършил
необходимата справка.
Ако няма, колеги, моля процедура по гласуване.
Гласували: 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Предложението се приема.
Друг колега иска ли да постави въпрос за обсъждане или да
продължаваме практическата подготовка по общата тема - обявяване
на резултатите от изборите на 26 май 2019 г. до края на деня, както е
в закона.
Ако няма, колеги, други желаещи? Не виждам.
Прекъсвам заседанието. При нужда може да продължим.
Засега прекъсвам заседанието.
(След прекъсването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме
заседанието. Малко време остава преди обявяване на изборния
резултат. Остава още един въпрос, който да доизясним.
Заповядайте, господин Чаушев, за кратък доклад.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля преди това просто да уточня и нещо
друго.
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С писмо с вх. № ЕП-23-70-26 от 28 май 2019 г. сме получили
писмо от „Сиела Норма“ АД, което е публикувано във вътрешната
мрежа. Предлагам Ви го за сведение.
С писмо с вх. № ЕП-00-281 от 29 май 2019 г. сме получили и
справка от „Информационно обслужване“ АД по отношение на 23
секции с машинно гласуване. Предлагам Ви го за сведение. То е
свързано с писмо вх. № ЕП-00-287 от 28 май 2019 г. също от
„Информационно обслужване“ АД, в което са посочени същите 23
секции.
Данните са в секционните протоколи. Тук темата на
предложението ми е визуализацията на тези 23 секции. Във
вътрешната мрежа имате визуализацията на тези 23 секции с
предложения текст и допълнителни линкове към този текст.
Предлагам да разгледате визуализацията и да обсъдим
предложения текст в тази визуализация. Разбира се – с добавки,
допълнения и т.н.
Това е моето предложение за визуализацията на тези 23
секции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, виждате
предложението. Запознайте се.
Има ли други предложения, допълнения към така
предложения вариант, колеги?
Ако няма, колеги, разбирам, че сте се запознали вече.
Моля процедура по гласуване.
Гласували: 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря.
Колеги, предстои в близкото, съвсем непосредствено бъдеще,
да приемем и решението за обявяване на изборния резултат.
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Изчакваме данните. Затова прекъсвам заседанието и продължаваме в
мига, в който сме готови с проекта на решение.
Прекъсвам заседанието.
(След прекъсването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме
заседанието.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Решение за приемане на окончателните числови данни
за всеки отделен случай и анализиране на базата данни на
резултатите от изборите за членове на Европейския парламент
от Република България, произведени на 26 май 2019 г.
В моя папка съгласно обявения дневен ред има три проекта за
решения. Първият от тях е за одобряване анализа на
несъответствията и приемане на окончателните числови данни за
всеки отделен случай, както и за актуализиране на базата данни на
резултатите от изборите за членове на Европейския парламент на 26
май 2019 г.
Имате думата, колеги.
Така ли ще бъде с двата диспозитива? Както кажете. Може да
бъде заедно, може да бъде …
Колеги, имате думата за бележки, правни основания и други.
Направен е анализ на разликите. Затова съм си позволила да
използвам този термин горе. Така е, такава е и възприетата практика.
Но, както кажете, колеги. Ако искате да го унифицираме и да бъде
навсякъде „анализ на несъответствия“. Кажете. Но тогава и в
диспозитива трябва да стане така. Не намерих в чл. 57 от Изборния
кодекс друго правомощие, свързано. Затова е общото позоваване на
т. 1.
В диспозитива да остане ли „несъответствия“ или „разлики“?
Както кажете. В закона има „разлики“. Добре. „Несъответствия“ е
по-широко понятие от „разлики“ и „технически грешки“.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ал. 6 на чл. 390 говори „или грешки“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, иначе трябва да го
направим „анализ на разликите и грешките“, което става съответно
на закона, но въвеждаме нов термин, непознат за ЦИК.
Добре, горе става тогава „и несъответствията“.
Добре, колеги, приемам тази бележки. Има ли други.
Ако няма, колеги, моля процедура по гласуване на първото
решение.
Гласували: 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 445-ЕП.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Решение за публикуване на числовите данни.
Публикуване на числовите данни от протоколите на
секционните избирателни комисии и тези на районните избирателни
комисии след извършената актуализация на базата данни.
(Реплика извън микрофоните.)
Аз също го мислих. На в предходни решения от предходни
години няма „правно основание“. Не е посочено. Ако искате, да
отпадне. Тогава ще остане общото – чл. 57 от Изборния кодекс. Да
сложим чл. 57, ал. 1. Другото е посочено, то е правно основание. И
чл. 57 – добре.
Добре, колеги. Ако няма други бележки, моля процедура по
гласуване.
Гласували: 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
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Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 446-ЕП.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Решение за обявяване на окончателните резултати от
изборите на 26 май 2019 г. и разпределението на мандатите
между партиите и коалициите в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май
2019 г.
Колеги, предлагам ви проект за решение, също намиращо се
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, което вече е много
обстоятелствено, много дълго, изобилства с много цифри и
съответно много важно, защото това е особен междинен момент от
настоящия изборен процес, който ще завърши – знаете – в петък с
поименното обявяване на избраните членове на Европейския
парламент.
Сега сме на проект на решение за обявяване на
окончателните резултати от произведените избори.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали са качени,
колеги, и сумарните данни. В проекта има едни обяснителни
бележки към всяка точка. Не са изтрити, за да могат да подпомогнат
запознаването с решението и да ни помогнат към кои цифри да се
ориентираме.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В това решение само вижте дали да
не включим и ал. 5 на чл. 390.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Като правно основание
ли? Кажете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: „Резултатите от изборите се
определят според актуализираната база данни…“
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, чл. 390, ал. 5.
Добре, приемам.
„Сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК…“
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Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо председател, колеги, в т. 3 според
мен трябва да бъде „Общ брой на намерените в избирателните кутии
бюлетини и потвърдените гласове от машинното гласуване.“ Така е
записано и в т. 5 от протокола на СИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е сумата от
числата по т. 5.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, но това са не само бюлетините, а и
потвърдените гласове от машинното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагате да бъде
„Общ брой от намерените бюлетини и…“
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Както си върви изречението „Общ брой на
намерените в избирателните кутии бюлетини“ и да се добави накрая
„и потвърдените гласове от машинното гласуване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Войнов, искам
да го сравните със сумарните данни и да ги гледате.
Колеги, много ви моля. Това е много трудно, дълго решение,
с много цифри. Дайте да гледаме всички, защото знаете времето
колко е малко.
Изписахме го. Въпросът е да го сверим с предадените
сумарни данни. Колега Войнов, разпечатахте ли си едно такова
копие?
То е дадено под т. „3а“ и „3б“.
Хайде, колеги, да проверим резултата с калкулатор.
Моля, малко почивка – десет минути, за да проверим
резултатите, за да не стане разместване.
(Прекъсване на заседанието.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме
заседанието.
Колеги, предлагам да остане общият текст, като добавим
казаното от господин Войнов – за машинното гласуване.
А от т. 2 да отпадне „а“ и „б“, в т. 3 добавяме „потвърдените
гласове от машинното гласуване“. В т. 4.1б да отпадне „бюлетини“.
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А по т. 4.2а остава ли така: „…намерени в избирателните кутии
действителни гласове (бюлетини)“, така, както сме приели по
нашите книжа.
Имахте възможност да проследите и да сравните отделно по
партии и коалиции всички действителни и недействителни гласове.
Добре, уверихте се и казвате, че са верни.
Към „разпределените мандати между партии и коалиции“ да
стане „Кандидатска листа № 12 – ГЕРБ – 6 мандата; кандидатска
листа № 18 – БСП за България – 5 мандата, кандидатска листа № 20
– Движение за права и свободи – ДПС – 3 мандата, кандидатска
листа № 3 - ВМРО – Българско национално движение – 2 мандата и
кандидатска листа № 13 – Демократична България – Обединение,
Да, България и ДСБ – 1 мандат.“
Т. 3 Не обявява за избран независим кандидат.
Т. 4. Да стане „Обявява разпределението на заявените
предпочитания (преференции) за отделните кандидати по
кандидатски листи съгласно приложението.“
Приложението е качено, колеги.
Други предложения? Навсякъде добавяме „кандидатски
листи“ – съгласна съм. Други бележки, допълнения към решението,
колеги?
Колеги, ако няма други бележки, моля процедура по
гласуване на третото решение. Колеги, очаквам. Последно питам
има ли допълнения и въпроси? Има ли – питам - други въпроси и
допълнения по проекта? Няма.
Моля, процедура по гласуване, колеги.
Гласували: 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 447-ЕП.
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Успяхме да спазим, колеги, законовия срок.
Предлагам след нанасяне на поправките да качим трите
решения на нашата страница.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували: 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, много благодаря. С това приключихме първата фаза
от обявяване на резултатите от изборите. В петък, надявам се, в
много по-ранен час – тогава зависи вече от нас – има вече постъпили
молби за отказ от обявяване, да обявим 17-те депутата – членове на
Европейския парламент от Република България, защото това е
крайният, завършващ акт.
Благодаря.
Закривам заседанието.
Приятна вечер, колеги.
(Закрито в 10,00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

