
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 56 

   

На 30 май 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов 

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

наказателни преписки. 

 Докладват: Кристина Стефанова, Бойчо Арнаудов, 

 Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

 Димитър Димитров 

3. Доклад относно разяснителна кампания. 

 Докладва: Кристина Стефанова 

3а. Доклад относно заявления за отказ. 

 Докладва: Силва Дюкенджиева 

3б. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения 

от ОИК. 

 Докладва: Георги Баханов 

4. Разни. 

 Докладват: Николай Николов, Александър Андреев, 

 Емил Войнов, Таня Цанева, Мирослав Джеров, 

 Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова, 

 Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, 

 Георги Баханов, Силва Дюкенджиева 
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева.     

ОТСЪСТВАХА: Таня Йосифова, Ивайло Ивков, Мария 

Бойкинова. 

 

Заседанието бе открито в 11,40 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията, и  госпожа  

Кристина Стефанова - заместник-председател. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Добър ден, колеги! 

Откривам заседанието. 

Отсъстват колегите Бойкинова, който е командировка, има 

важно дело в съда в Пловдив, госпожа Таня Йосифова е в отпуск и 

господин Ивайло Ивков е в по-дълъг отпуск. 

Колеги, след напрежението последните дни за първи път 

имаме вече едно спокойно заседание. Дневният ред не е кратък. 

Други желаещи да се включат? Госпожа Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо председател, моля да 

ме включите в жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Госпожо 

Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо председател, моля да 

бъде включена с нова точка – имаме подадени вече две заявления да 

не бъдат обявявани за членове на Европейския парламент от 

Република България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Предлагам това 

да бъде нова точка 3а. 
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Госпожо Ганчева? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, аз 

съм включена в точка „Разни”, но ако може малко по-напред едно 

писмо за предаване на списъците за гласуване извън страната на ГД 

„ГРАО”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, това е много важно. 

Други колеги? Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, ако 

обичате да включите нова точка изплащане на възнаграждения, да 

ме включите в точка първа – Доклади относно искания за отваряне 

на запечатани помещения, във втора точка да ме включите – жалби и 

сигнали, и в точка „Разни”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Госпожо 

Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моля да бъда включена в точка 

„Разни”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други колеги? 

Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълненията. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Благодаря. 

Колеги, предлагам преди да започнем с исканията за отваряне 

на запечатани помещения да чуем госпожа Ганчева, защото тя 

помоли за бързина. Въпросът е важен и времево. Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги, във вътрешната мрежа има един изготвен проект на 

приемно-предавателен протокол между ЦИК и ГД „ГРАО”, който 

включва всички места, държави, където се произведоха избори за 
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членове на Европейския парламент и съответно сътрудниците са 

отделили от преписките за гласуване извън страната, които 

получихме по комуникационния канал.  

Има една техническа грешка в номера на решението в 

проекта на писмо, аз ще намеря точния номер на решение за 

проверката на списъци, като в нашето решение е посочено и 

декларация и списъка за гласуване с придружител. Такива обаче по 

комуникационния канал не са получени освен за едно място четири 

декларации. Така че предлагам да си предадем списъците. 

Предлагам да гласуваме този проект на писмо, като бъде 

нанесен точният номер на решението. Аз разговарях и с директора 

на дирекция „Администрация”, и с председателя, предлагам единият 

сътрудник да е Стоян Русинов, а другият да е Димитър Стоев. 

Предлагам ви да гласуваме това. Говорих с господин Гетов, в 

14,30 на място там да бъдат предадени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по предложенията да изпратим писмо и да упълномощим 

посочените две лица от администрацията. 

Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И в тази връзка след предаването на 

избирателните списъци и комплектуването на всички получени 

материали от секциите извън страната те следва да бъдат предадени 

да се поставят в хранилището. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения, 

колеги? Ако няма, колеги, моля едновременно гласуване и по трите 

предложения, става дума за един и същи въпрос в развитие. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 
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Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред – 

Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения. 

Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, 

предлагам да отложим тази точка за малко по-късно, тъй като не са 

готови проектите на мен и на колегата Баханов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Точка втора, 

колеги – доклади по дела, жалби и сигнали. Господин Арнаудов е 

първи докладчик. Заповядайте. 

 

Точка 2. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило едно придружително писмо с вх. 

№ ЕП-04-29 от 28 май 2019 г. от Министерството на правосъдието, с 

което приложено ни изпращат по компетентност молба от лишения 

от свобода Кязим Асамов Вейсялов. Всъщност то не е молба, а е по-

скоро заявление, адресирано чрез Министерския съвет до 

Министерството на правосъдието, където господин Вейсялов казва, 

че съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз 

всички граждани на Европейския съюз са европейски граждани и 

като такива би трябвало да имат право да гласуват, независимо че са 

лишени от свобода. Цитират се българската конституция и т.н. 

Най-накрая човекът заявява, че желае да упражни правото си 

на глас в предстоящите европейски избори и моли да му се осигури 

такава възможност. Това заявление е датирано от 3 май 2019 г., при 

нас пристига на 28 май 2019 г., два дена след изборите. Това – едно. 

Второ, съгласно сега действащия Изборен кодекс, чл. 350, 

ал. 1, право да избират членове на Европейския парламент от 

Република България имат българските граждани, които са 

навършили 18 години към изборния ден, живели са най-малко през 

последните три месеца в Република България или друга страна 

членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не 
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изтърпяват наказание лишаване от свобода. Тоест този господин 

няма право да избира в тези избори. 

Предлагам ви го за сведение. 

Продължавам със следващ доклад. Постъпил е един сигнал с 

вх. № ЕП-10-98 от 28 май 2019 г. от ГЕРБ – Свиленград, където ни 

сигнализират, че е допусната техническа грешка в протокола на 

секционната избирателна комисия в избирателна секция 2928035, 

община Свиленград, с. Левка. Грешката е допусната в отчитането на 

преференциите за политическа партия ГЕРБ № 8. В протокола е 

видно, че трябва да има 91 преференции, а в числовите данни е 

качено 41. 

Вчера извърших проверка в „Информационно обслужване”. 

Оказа се, че грешката е констатирана, коригирана и към днешна дата 

в цифровите данни преференциите са отчетени като 91. 

Отново ви го докладвам за сведение, проблемът е решен. 

И още един сигнал, постъпил в Централната избирателна 

комисия с вх. № ЕП-22-468 от 28 май 2019 г. Сигналът е от Васил 

Кайрамов, който ни сигнализира за следното: „Реших да проверя в 

протокола на секцията, в която съм гласувал, и установих, че не е 

попълнено коректно в т. 2 „Брой на избирателите, вписани в 

допълнителната страница” и в т. 3 „Брой на гласувалите 

избиратели”. Записано е едно и също число. Според мен не е 

възможно допълнително вписаните гласоподаватели да са толкова 

много и броят им да е равен на общо гласувалите. Явно комисията се 

е объркала. Вероятно няма допълнително вписани гласоподаватели. 

Това също ви го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим на 

господин Арнаудов. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днес е качен един сигнал от Съвета 

за електронни медии от госпожа София Владимирова, председател 

на СЕМ, с който ни сезират с нарушение на правилата за водене на 
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предизборна кампания, извършено от доставчици на медийни услуги 

„Българска свободна медия”. Можете да се запознаете със сигнала, 

качен е на електронен носител. Свързан е със запис на предизборна 

агитация, предоставена за разпространение на 23 май 2019 г. в 

програма на „Българска свободна телевизия” БСТВ, на доставчици 

на медийни услуги „Българска свободна медия”. 

Моля да се запознаете със сигнала, сезирани сме с нарушение 

по чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс, като конкретиката на материала 

е след 50-та секунда от видеоматериала, преди това има други 

данни, изложени в същия. 

Подготвил съм проект за решение и след като се запознаете с 

материала и с проекта ми за решение, ще ви помоля за изменения и 

допълнения и с оглед на това, госпожо председател, ще помоля да 

бъде подложено на гласуване. Във видеоматериала водещият казва 

„18 е вашето бъдеще”, няколко пъти се споменава „18 БСП”, „Десет 

са предателите от АБВ”.  

Сезират ни с нарушение по чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс. 

В материала липсва информацията, че купуването и продаването на 

гласове е престъпление, което съм отразил в текста като 

недвусмислено и разбираемо послание в излъчения видеоматериал, с 

което е нарушена съответната разпоредба. 

Също така предлагам в основанията да отпадне от чл. 57, ал. 

1, точка 23. Правя си автокорекция. И още една автокорекция ще си 

позволя да ви помоля да направя, в края в диспозитива е не „излъчен 

на 21”, а на „23 май 2019 г.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли други бележки? 

Колеги, ако сте готови, да предложа гласуване. Необходимо 

ли е още време? Добре, изчаквам. 

Колегите предлагат да проверите дали няма идентично 

произнасяне за същото предаване. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Считам, че видеоматериалът е малко 

по-различен, предаването е на друга дата, сезирани сме от друго 

орган, Съвета за електронни медии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нека да проверим, за да 

сме сигурни. И ще дам отново възможност за продължаване на 

доклада. 

Госпожо Иванова, заповядайте, имате думата за много 

доклади. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, в моя папка от днешна дата е 

качен проект на решение по сигнал на Съвета за електронни медии 

за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, извършено от 

доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп”. В 

постъпилия сигнал се твърди, че на 23 май 2019 г. в централна 

емисия „Новини” в 19 ч. по програма „Нова телевизия” от 19 ч. 16 

мин. 11 сек. До 19 ч. 18 мин. 31 сек. се разпространява информация 

за прогнозните резултати на агенциите „Галъп Интернешънъл” и 

„Алфа Рисърч”, без да се споменават възложителите и източниците 

на финансиране, каквото е изискването на чл. 205, ал. 2 от Изборния 

кодекс. 

Към сигнала е приложен запис на аудиовизуалния материал 

на електронен носител. 

Колеги, след като се запознаете със записа, ще установите, че 

в посочения времеви интервал наистина се излагат данни от 

социологическо проучване на агенциите „Галъп Интернешънъл” и 

„Алфа Рисърч”. Всъщност две са социологическите проучвания за 

прогнозните резултати и проценти за определени политически сили 

в изборите за членове на Европейския парламент, без да е налице 

отбелязване, веднъж, началото и веднъж – края на представянето на 

информация за възложителя на допитването или проучването и за 

източниците на финансирането му. Всъщност липсва каквато и да е 

информация относно възложителя на проучването и източниците на 

финансирането. 
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Предлагам ви при това положение Централната избирателна 

комисия да приеме, че доставчикът на медийната услуга „Нова 

Броудкастинг Груп” АД при огласяване на социологическото 

проучване  не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 от 

Изборния кодекс. Цитирани са текстовете на посочените законови 

разпоредби, като считаме, че неизпълнението на това задължение 

осъществява фактическия състав на нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 

от Изборния кодекс.  

Предвид горното и на посочените правни основания 

предлагам на Централната избирателна комисия да приеме решение, 

с което да установи нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 по отношение на 

доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп” и да 

оправомощи председателя на Централната избирателна комисия да 

състави акт за установеното нарушение на същия доставчик. 

Изписани са всички необходими данни – ЕИК, седалище, адрес на 

управление, представляващи със съответните единни граждански 

номера.. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по предложения проект за решение. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз виждам на графиките, че е 

изписано, че е възложено и финансирано от „Галъп Интернешънъл”. 

КАТЯ ИВАНОВА: Само за „Галъп Интернешънъл”. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да, за другата не виждам. 

КАТЯ ИВАНОВА: Само с думи. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не съм чула текста. 

КАТЯ ИВАНОВА: Чуйте го. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Но за графиките на „Галъп Интернешънъл” 

е изписано. 

КАТЯ ИВАНОВА: Тоест предлагате да отпадне за „Галъп 

Интернешънъл” и да остане само за „Алфа Рисърч”? Лично аз като 

го гледах, е безкрайно размазано, не мога да кажа. Да не говорим, в 

началото… Ако приемете, ще отпадне за „Галъп Интернешънъл” и 
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ще добавя, че се вижда надпис, обаче това не е съставомерно, защото 

го няма визуалния, по чие е поръчано, тоест фактическия състав на 

чл. 205, ал. 2. 

(Запознаване със записа.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: След гледане и 

изслушване сега на материала други предложения има ли? 

Докладчикът приема ли да отпадне „Галъп Интернешънъл”? 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, ако се обединяваме около това, че 

надписът, който е посочен, не сочи нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 

по отношение на „Галъп Интернешънъл”, то в проекта и в мотивите 

ще останат само данните за „Алфа Рисърч”. 

Приемам предложението на колегата Цанева от мотивите на 

решението ще отпаднат посочените данни за „Галъп Интернешънъл” 

и ще останат само по отношение на „Алфа Рисърч”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения, 

колеги? Не виждам. 

Процедура по гласуване на представения проект за  решение 

с току-що съобщената корекция от докладчика. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 9 (Стефка Стоева,   

Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 3 (Димитър Димитров, Кристина 

Стефанова, Таня Цанева). 

Номерът на решението, госпожо Иванова, е 448. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия с вх. № ЕП-22-459 от 28 май 2019 г. е постъпила жалба от 

Гергана Михайлова, която казва: „Уважаеми представители на ЦИК, 

името ми е Гергана Михайлова и бях председател на СИК в 86-та 

СИК, 25 район. Жалбата ми е във връзка с предаването на 

бюлетините днес, 27 май, сутринта около 3 ч. При предаване и 

въвеждане на протокола от представител на РИК се оказа, че 

номерът на протокола е дублиран и вече е бил въведен преди 

няколко часа за 77-ма СИК в същия район. Смятам, че става дума за 
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чисто техническа и човешка грешка, но след като ни беше отказано 

съдействие от РИК и бяхме принудени да чакаме в продължение на 

един час и половина с обяснението, че чакат да се вземе решение как 

трябва да се действа в такава ситуация, смятам отношението на 

представителите на РИК за крайно непрофесионално и 

нерелевантно. След като има грешка от страна на РИК, би следвало 

грешката да се отстрани възможно най-скоро, а не да минат още 80 

секционни избирателни комисии след нас и те да не знаят как трябва 

да се действа в такава ситуация. Недопустимо е да ни казват, че 

трябва да вземат решение час и половина. Силно се надявам такива 

грешки да не се повтарят и да има по-голяма организация и по-добро 

провеждане на следващите избори.” 

Макар да е означено жалба, аз считам, че това е едно писмо и 

предлагам на Комисията да го остави за сведение. 

Колеги, в Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-10-

97 от 27 май 2019 г. е постъпила жалба от общинския председател на 

политическа партия ДПС гр. Банско господин Тутълъ. Уточнявам, че 

жалбата е подадена в копие до Централната избирателна комисия, 

иначе е била адресирана до председателя на Районната избирателна 

комисия – Благоевград. В нея се твърди, че поради допусната 

техническа грешка в протокол на СИК № 23, община Банско, която 

се състои в следното. Получените гласове за № 20 ПП ДПС в 

интегралната бюлетина на брой 69 бюлетини вместо на ДПС са 

вписани на № 21, Движение „Заедно”. „Моля да бъдат преброени 

бюлетините и да бъде коригиран протоколът на СИК № 23, община 

Банско. 

Колеги, подготвен отговор в папката на колегата Бойкинова 

от вчера до господин Тутълъ, с който му се казва, че във връзка с 

ваша жалба до Районната избирателна комисия в Първи район – 

Благоевградски, с копие до Централната избирателна комисия със 

съответния входящ номер, ви уведомяваме, че след проверка 

Централната избирателна комисия установи следното: в СИК № 23, 

с. Филипово, община Банско, област Благоевград, в протокола на 
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СИК т. 8 е посочено – това са разпределенията по гласове за 

политическите субекти – т. 20 ДПС – нула; т. 21 – Движение 

„Заедно” 63.9. Аналогичен е случаят и в числовите данни от 

протокола на СИК – т. 8 – 20 ДПС – нула и т. 21 – Движение 

„Заедно” – 69. Протоколът на СИК е подписан от всички членове на 

СИК без възражения. 

Макар да не сме длъжни да отговаряме, тъй като, казах, че 

сигналът е до нас в копие, аз ви предлагам на господин Тутълъ да 

бъде изпратен този отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли други 

предложения? Ако няма, моля процедура по гласуване на 

предложения отговор. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, до председателя на 

Централната избирателна комисия с вх. №  13-150-2 от 26 май 2019 

г. е постъпила жалба от Цветелин Николаев Върбанов, наблюдател, 

упълномощен представител на Института за социална интеграция, 

който ни сигнализира, че в 217-та СИК, която е секция в лечебно 

заведение, намираща се на територията на гр. Русе, Районната 

избирателна комисия 19, са допуснати да упражнят правото си на 

глас гласоподаватели, които не са фигурирали в избирателния 

списък на съответната секция и са дописани в допълнителната 

страница, като броят на дописаните лица включва освен 

хоспитализирани гласоподаватели, и служители на медицински 

лица, работещи в учреждението. Единственото основание за 

допускането им до гласуване е попълнена декларация по образец, че 

няма да гласуват на друго място, Приложение № 75 от изборните 

книжа. 
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Заявено ми бе, че въпреки факта, че служители и медицински 

лица, работещи в учреждението, могат да гласуват в СИК по 

постоянен адрес, те решават къде да гласуват и попълват декларация 

по образец, че няма да гласуват на друго място. 

Моля да предприемете – казва той – адекватни действия. 

Предлагам да бъде изпратен отговор до Цветелин Върбанов в 

следния смисъл: „Във връзка с ваше писмо ви уведомяваме 

следното. Съгласно т. 11 на Решение № 141-ЕП от 11 април 2019 г. 

на Централната избирателна комисия в секциите, образувани в 

лечебни заведения,  домове за стари хора и други институции за 

оказване на социални услуги, могат да гласуват и служебно заетите 

лица от персонала на тези заведения, които са на работа в изборния 

ден, след като представят лична карта и декларация, че не са 

гласували и няма да гласуват на друго място в тези избори. Тези 

лица се дописват в допълнителната страница на избирателния 

списък под чертата от член на СИК, който работи с избирателния 

списък. Декларациите се прилагат към избирателния списък и стават 

неразделна част от него.  

След изборите се извършва проверка на всички лица за 

гласуване в нарушение на Изборния кодекс.” 

Предлагам този отговор. Моля, за гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Има ли предложения, други становища? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № ЕП-22-441 от 27 май 2019 г. е 

постъпило писмо от госпожа Радослава Гоева, която казва: „Предвид 

че машините, които са взети под наем чрез обществена поръчка, са 
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платени с пари, събрани от данъците на гражданите на Република 

България, аз като такъв бих искала да използвам нещата, за които 

съм платила. Очаквам при следващите избори, когато ще има 

машинно гласуване, всеки, който желае, да се възползва, да има 

възможността да го направи.” 

Предлагам отговор до госпожа Гоева: „Във връзка с ваше 

писмо, касаещо невъзможността ви да гласувате машинно въпреки 

вашето желание, ви уведомяваме следното. Съгласно разпоредбите 

на Изборния кодекс машинно гласуване се произвежда в три хиляди 

секции, разпределени на случаен принцип на територията на цялата 

страна с Решение № 230-ЕП от 25 април 2019 г. на ЦИК, в 

предстоящите избори за общински съветници и кметове машинно 

гласуване ще се произведе в шест хиляди секции, които също ще 

бъдат определени от Централната избирателна комисия с решение.” 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Виждате, колеги, какви 

въпроси има. Някои граждани се чувстват ощетени. 

Моля, процедура по гласуване на отговора. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева). 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща от 

госпожа Роберта Стефанова Псомас, която ни пише по случай 

недопускането й до изборите: „Аз съм български гражданин, не съм 

се отказвала от поданството си, нямам двойно гражданство, въпреки 

че повече от 14 години живях в САЩ. От юни 2016 г. се завърнах и 

постоянно живея в София. Гласувах на изборите през 2017 г. Днес 

ми казаха, че адресната ми регистрация се води в САЩ. Трябва да 

докажа, че съм влязла в България поне три месеца преди изборите. В 

община „Оборище” показах трудовите си договори с езикова школа 
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„Алианс” от септември 2018 г. Имам такива още от 2016 г. и 2017 г., 

но и това не се прие. След това ми се поиска нотариален акт за 

собственост върху жилището, в което живея, което обаче е 

собственост на майка ми. 

Обясниха ми, че трябвало заедно със смяната на моята 

адресна регистрация да сменя и регистрацията на дъщеря ми, която е 

на 16 години и живее в Щатите, за да учи там. Тя е родена в Щатите 

и в момента не искам да сменям нейната адресна регистрация. 

Каква е моята вина и грешка, че на който и граничен пункт на 

българската граница не се слагат печати на влизане и излизане от 

България? Единственият печат, който имам във все още валидния ми 

международен паспорт, е за последното ми влизане в САЩ през 

2015 г. И не слагат печат с датата на излизане от Щатите. 

Притежавам валидна лична карта до 2021 г. с адресна регистрация 

София, ул. „Буная”. (Посочен е точният адрес.) 

Предлагам да отговорим на госпожа Псомас в следния 

смисъл: Съгласно Изборния кодекс за да гласувате в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България е 

необходимо да имате постоянен и настоящ адрес в Република 

България или друга държава членка на Европейския съюз най-малко 

60 дни от последните три месеца преди датата на изборите. От 

изложеното в писмото ви става ясно, че нямате настоящ адрес 

съгласно горното изискване, поради което не сте имала възможност 

да гласувате. В изборите за народни представители през 2017 г. сте 

гласувала, тъй като за тези избори няма изисквания за уседналост, 

поради което сте фигурирала в избирателния списък. За 

предстоящите местни избори през 2019 г. изискването е избирателят 

да има настоящ адрес на територията на страната най-малко шест 

месеца преди датата на изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Процедура по гласуване. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 
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Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № ЕП-22-457 от 28 май 2019 г. е 

постъпила жалба от Иван Гочев от Ямбол. Той казва: „Бих искал да 

подам сигнал-жалба за нарушение на процедурния ред в секция 23 в 

Езиковата гимназия в гр. Ямбол. Нарушението бе извършено след 

приключване на изборния ден. Бях представител на партия ГЕРБ и 

въпреки че заместник-председател, председател и секретар знаеха, 

че искам копие от протокола, най-безцеремонно не ми дадоха такъв 

и напуснаха секцията. Желая да санкционирате виновните за 

процесуалното нарушение и за неуважителното отношение към мен 

и да ме запознаете с резултата с обратно писмо или по телефона.” 

Господинът е посочил телефон. 

Колеги, предлагам да препратим по компетентност жалбата 

на господин Гочев, получена в Централната избирателна комисия, на 

РИК в 31-ви район Ямболски за извършване на проверка и за 

предприемане на действия, след което ние да бъдем уведомени, за да 

можем да информираме и господин Гочев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма възражения, 

колеги, процедура по гласуване. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, с вх. № С-151-2 от 26 май 2019 г. 

е постъпило писмо по електронната поща, изпратено ни от господин 

Христо Стоянов, който казва: „Здравейте! На изборите за 

Европарламент с жена ми не бяхме допуснати да гласуваме, след 
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като сме се регистрирали на временен адрес, на който аз съм роден, 

тъй като продадохме дома си, на който се водим на постоянен адрес. 

Моля да ми обясните каква е целта на пререгистрирането, след като 

не ми дава права.” 

Предлагам отговор до господин Стоянов в следния смисъл: 

За да имате право да гласувате в секция, различна от постоянния ви 

адрес, е необходимо не само да имате регистрация по настоящ адрес, 

но и да поискате да бъдете вписан в избирателния списък по 

настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, който срок 

в настоящите избори беше до 11 май 2019 г. включително. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,  Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева). 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, с вх. № ЕП-18-15 от 27 май 2019 

г. е постъпил сигнал, който е всъщност подаден до председателя на 

РИК при 24-ти МИР София, но е препратен по компетентност в 

Централната избирателна комисия, от господин Николай Йорданов 

Белалов, наблюдател, упълномощен представител на Института за 

социална интеграция, който казва: Информирам членовете на РИК 

при 24-ти МИР София, че при издаване на копия от протоколите на 

СИК на наблюдатели и други упълномощени лица не са прилагани 

разпечатка от машинното гласуване в съответните секции. Такива 

сигнали има от районите „Искър”, „Оборище” и „Сердика”. Би 

трябвало тези разпечатки да са неразделна част от копията от 

протокола. В секциите на Музикална академия в район „Оборище” 

техникът на машините е отказал копие от разпечатките с мотива, че 

машината не е разчетена за повече копия и е препоръчал копиране 

на оригиналната лента на копирната машина, което е практически 

неизпълнимо. В СИК № 5 и № 57 на район „Искър” има 
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констатирани разлики между копията, получени от наблюдателите, и 

регистрираните резултати в РИК. Най-вероятно това е за сметка на 

добавени по-късно гласове при разпечатката на машините в СИК. 

Възможно е подобни разлики да има и при други протоколи в СИК с 

машинно гласуване. Моля да предприемете мерки за проверка на 

тези протоколи и предложение за премахване на проблема при 

следващите избори. 

Предлагам да отговорим на господин Белалов в следния 

смисъл: Съгласно чл. 281, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с чл. 

378 от Изборния кодекс в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май данните от машинното 

гласуване се прибавят съответно към данните от протокола на СИК. 

На основание чл. 283 от Изборния кодекс членовете на СИК при 

поискване предоставят на имащите право лица копие от протокола 

на СИК, в който се съдържат и приобщените данни от машинното 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Струва ми се, че 

въпросът е от компетентността на РИК. Колеги, имате думата. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, мисля, че трябва да му 

отговорим, независимо че сигналът е подаден до РИК с копие до 

нас, тъй като това, което е в предложението за отговор, е на база 

Изборния кодекс и какво е трябвало да се случи. Така че, аз 

предлагам да му отговорим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние не сме адресати, но 

както решите. Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз ви предлагам да се 

изпрати по компетентност на 24-та РИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Кажете, колеги, има две 

становища. Гласуваме второто по ред предложение за изпращане по 

компетентност на съответната РИК, 24-та в случая. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 13 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова,  Севинч Солакова, Александър Андреев, 
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Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,  Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Силва Дюкенджиева). 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е изготвен 

проект на решение относно жалба от Иванела Петрова Попова в 

качеството на наблюдател, упълномощен представител на Института 

за социална интеграция, регистрирана с удостоверение № 4-92-ЕП от 

21.05.2019 г., против решение № 114-ЕП/26.05.2019 г. на РИК 16 – 

Пловдив. 

Същата жалба е постъпила  с  вх. № 200 от 28 май 2018 г. в 

Районната избирателна комисия в  Шестнадесети район – Пловдив, 

която е комплектувала преписката и ни я е изпратила по  

електронната поща. Същата все още не е дошла в оригинал, срещу 

тяхно  решение № 114-ЕП.  При нас жалбата е заведена  с вх. № ЕП-

15-202 от 29 май 2019 г. 

В проекта на решение, аз ще ви моля да се запознаете, се 

излагат твърдения във връзка с приемането и предаването на 

изборните книжа в предизборния ден и с подготовката на 

помещението за гласуване. 

Жалбоподателят твърди, че този протокол не е подписан от 

всички лица от секционната избирателна комисия. Твърди също 

така, че РИК 16 – Пловдив, след като е подала сигнал в тази връзка, 

който е бил заведен с вх. № 5 от 25 май, не е извършила пълна 

проверка на посоченото в сигнала и в тази връзка навежда 

твърдение, че постановеното решение на комисията е неправилно.  

От представените от Районната избирателна комисия в 

Шестнадесети район – Пловдив, материали се установява, че 

комисията е извършила проверка по подадения сигнал вечерта на 25 

май 2019 г., като е установено, че изборните книжа и материали в 

СИК № 162204011 в гр. Пловдив са получени, транспортирани са 

под охрана и са заключени в изборното помещение съгласно 

изискванията на Изборния кодекс и Методическите указания за 

СИК, приети от Централната избирателна комисия. В изборния ден – 
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26 май 2019 г., в 8.30 ч. членът на РИК 16 – Пловдив, Тодор Тодоров 

е провел телефонен разговор със секретаря на СИК, който е дал 

информация за наличие на необходимия кворум – работещи 8 от 

членовете на СИК, както и за това че обстановката в изборното 

помещение е спокойна и изборният процес протича нормално. 

Колеги, производството е по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния 

кодекс. 

Предлагам проект на решение, с който Централната 

избирателна комисия да приеме, че жалбата е допустима като 

подадена в изискуемия от закона срок от легитимирано лице с 

правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – 

Пловдив, а по същество за неоснователна по следните съображения: 

Централната избирателна комисия счита, че обжалваното 

решение № 114-ЕП от 26.05.2019 г., което, обръщам внимание, е 

прието с единодушие от всичките 17 членове на РИК Шестнадесети 

район – Пловдив, е правилно – законосъобразно. Районната 

избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив, е извършила 

пълна проверка по подадения сигнал от Иванела Петрова Попова, 

като не е констатирала нарушение на изборните правила.  

От друга страна, към настоящия момент Централната 

избирателна комисия не може да извърши проверка относно това 

дали протоколът за предаване – приемане на изборните книжа от 

СИК № 162204011 е подписан само от някои от пълния състав 

членове на комисията, тъй като същият протокол като част от 

изборните книжа е опакован по реда на Решение № 243-ЕП от 2 май 

2019 г. на ЦИК и е предаден на съответната  общинска 

администрация. 

Предвид гореизложеното и на  посочените правни основания 

ви предлагам проект на решение, с което да оставим без уважение 

жалбата на Иванела Попова против решение № 114-ЕП/26.05.2019 г. 

на РИК 16 – Пловдив.  
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Решението на Централната избирателна комисия подлежи на 

обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от АПК пред тричленен състав на 

Административен съд – Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте пълния 

доклад и съдържанието на проекта за решение. Има ли обратни 

становища? Има ли колеги, които искат да вземат думата? Бележки 

към предложения проект? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева). 

Номерът на решението е 449. 

КАТЯ ИВАНОВА: И последно, колеги, ще ви докладвам една 

жалба с вх. № ЕП-22-391 от 26 май за сведение. Тя е от господин 

Николай Белалов, наблюдател - упълномощен представител на 

Института за социална интеграция. Предлагам я за сведение, тъй 

като жалба със същия текст е постъпвала нееднократно в 

Централната избирателна комисия, поради което аз считам, че 

следва да бъде приобщена към преписка с вх. № ЕП-18-9 от 21 май. 

А по абсолютно същия сигнал с вх. № ЕП-18-9-2 от 25 май 

Централната избирателна комисия се е произнесла с протоколно 

решение, като до подателя на сигнала е изпратен по имейл писмен 

отговор с текст, одобрен с протоколното решение на Комисията. 

Затова ви го предлагам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Вие 

свършихте своя доклад. 

Всички жалби трябва да бъдат разгледани. Нека и други 

колеги поемат част от тази работа, има 25-30 жалби, а ние държим 

да отговорим на всичките, както виждате, най-подробно. 

Госпожа Стойчева, заповядайте. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. Аз 

ще продължа най-напред с една жалба, която е от същата папка на 

госпожа Иванова. Става дума за сигнал, подаден от госпожа 

Анастасова, която ни уведомява следното.  

„Взех участие и гласувах на проведените на 26 май избори за 

депутати в Европейския парламент. Гласувах по постоянния си 

адрес в изборна секция № 25, Основно училище „Петър Берон”. 

Днес извърших справка в електронната страница на комисията, като 

се запознах с протоколите от секцията както във вариант с 

електронно обобщени данни, така и сканиран. С изненада установих, 

че в секцията няма недействителни бюлетини, но за кандидата на 

политическа партия, за когото гласувах с преференция, няма 

отчетени гласове. Отчетено е нула. 

Поради тайната на вота и тъй като настоящият сигнал, който 

с оглед изложеното по ваша преценка може да разглеждате и като 

жалба, отказвам да заявя конкретната партия, за която съм гласувала 

и конкретния кандидат, още повече, че сигналът е преди всичко 

израз на гражданската ми позиция. 

Излишно е да изказвам крайното си разочарование от 

посоченото обстоятелство и неотчитането на моя глас. Тъй като 

вярвам, че законите се спазват, моля да ми бъде изпратено заверено 

копие от протокола на изборната секция, в която упражних своя 

глас, и да ми бъде дадена възможност да заявя дали поддържам 

изложеното. 

Моля да приемете настоящата жалба, както и сигнал, с които 

при необходимост да бъдат сезирани и компетентните органи. 

Заявявам, че отказвам личните ми данни да бъдат публично 

оповестявани, включително и в регистрите ви.” 

И госпожа Анастасова ни моли в случай че считаме, че не е 

подала по подходящ начин тази жалба, да й укажем как точно да я 

подаде, за да получи отговор. 

Аз съм подготвила един проект на отговор, който е моята 

папка в днешно заседание. Ще ви запозная с него. 
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„Във връзка с Ваш сигнал, постъпил по електронната поща с 

вх. № ЕП-22-469 от 28 май 2019 г., Ви уведомяваме следното: 

Съгласно чл. 281, ал. 2 от Изборния кодекс на втория лист в 

секционния протокол се вписва общият брой на предпочитанията 

(преференциите) за всеки кандидат на партия/коалиция. След 

съставянето и подписването на протокола, секционната избирателна 

комисия поставя на видно място пред сградата, в която се помещава, 

копие от подписания протокол, подпечатано на всяка страница с 

печата на комисията и подписано от председателя, заместник-

председателя и секретаря.  

На основание чл. 283 от Изборния кодекс членовете на 

секционната избирателна комисия при поискване предоставят на 

имащите право лица (кандидати, застъпници, представители на 

партиите, коалициите, инициативните комитети и наблюдателите) 

копие от протокола на секционната избирателна комисия. 

Централната избирателна комисия няма законово основание 

да предоставя   заверено копие от протоколите на секционните 

избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Първо, трябва да 

добавим в това изречение „да предоставя на граждани”, за да е ясно. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, уважаема госпожо 

председател, в изречение второ „Съгласно чл. 281, ал. 2 от Изборния 

кодекс на втория лист на секционния протокол се вписва  общият 

брой на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат на 

партия/коалиция” да стане така: „Съгласно чл. 281, ал. 2 на втория 

лист на секционния протокол  секционната избирателна комисия 

вписва общия брой на предпочитанията (преференциите) за всеки 

кандидати от партия/коалиция.” 

А относно поставения въпрос от колегата, смятам, че може да 

бъде премахнато последното изречение „Централната избирателна 

комисия няма законово основание да предоставя заверено копие от 

протоколите на секционните избирателни комисии”, защото 
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фактически с едно малко изречение в предпоследното изречение, 

което да добие следния вид: „На основание чл. 283 членовете на 

СИК при поискване предоставят на имащите право лица (кандидати, 

застъпници, представители на партиите, коалициите, инициативните 

комитети и наблюдателите) копие от протокола на секционната 

избирателна комисия. Според мен това предпоследно изречение дава 

отговора на последното, а именно има си ред за предоставяне на 

копие на секционния протокол и този ред не минава през 

Централната избирателна комисия. 

Това са двете ми корекции, които предлагам – към изречение 

второ и предлагам последното изречение да отпадне. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В края на последното изречение да 

добавим, че госпожа Анастасова би могла да го свали от страницата 

на ЦИК. Смятам, че това изречение е достатъчно: „Централната 

избирателна комисия няма законово основание да предоставя на 

граждани заверено копие от протокола на секционната избирателна 

комисия, които протоколи са публикувани на официалната страница 

на ЦИК.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Николов, да 

подлагам ли на гласуване предложението? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз съм съгласен с това, само 

добавката към второто изречение. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз приех добавката във второто 

изречение, че се попълва от секционната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма други 

предложения към проекта за отговор, моля процедура по гласуване с 

направените корекции и допълнения. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева). 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващата жалба е от госпожа 

Елена Маринова, председател на секционна избирателна комисия 

192 във Варна. Жалбата е срещу Районната избирателна комисия – 

Варна, свързана е с организацията на изборния ден.  

„Изборният ден приключи в 20 ч. на 26 май, в 22,50 ч. бяхме 

в Двореца на културата и спорта в гр. Варна, където е мястото за 

предаване на изборните книжа и бюлетини. Успяхме да предадем 

документите и бюлетините в 6,47 ч. на 27 май 2019 г., като нашият 

протокол беше без грешки. Винаги оправданието на РИК е, че има 

грешки в протоколите, поради което се случват тези забавяния. 

Прекарахме в една зала с около хиляда човека цялата нощ, имаше 

случаи на припаднали хора. Нормално ли е в гр. Варна и в областта 

да има само един пункт за събиране на документи и бюлетини? 

Разочарована съм безкрайно и не мисля, че ще участвам отново в 

секционна избирателна комисия. Вие сте органът, който създава и 

контролира изборния процес, моля да вземете мерки срещу това 

безобразие.” 

Колеги, аз предлагам с едно писмо да изпратим до Районната 

избирателна комисия – Варна, тази жалба по компетентност, за да я 

имат предвид при организация на бъдещи изборни процеси. Да се 

изпрати и до област Варна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения? 

Процедура по гласуване, колеги, да изпратим писмо и до двата 

предложени адресата. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 13 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева; против – 1 (Йорданка Ганчева). 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: И още един сигнал от Съвета за 

електронни медии. До Централната избирателна комисия има 

сигнал, постъпил от Съвета за електронни медии, с дата 28 май 2019 

г. В Съвета за електронни медии е получено писмо от господин 
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Румен Цветков, в което се посочва нарушение на чл. 182 от 

Изборния кодекс в предаването „Денят започва с Георги Любенов”, 

излъчено на 26 май по Българската национална телевизия. 

В самата жалба на господин Цветков се твърди, че в изборния 

ден на 26 май гостите в предаването „Денят започва с Георги 

Любенов” и по-точно в рубриката „От каква Европа се нуждаем”, 

„правеха пропаганда в полза запазване на статуквото в Европейския 

съюз, за либералните партии, срещу консерватизма, 

традиционализма, национализма и партиите на така наречената от 

либералната олигархия „крайна десница”. Позволиха си да изказват 

задоволство от разединението на Обединени патриоти в България, 

както и от това на крайната десница в Европа. Изказвания като 

путиновски Европейски съюз и упреци към премиера на Унгария 

Виктор Орбан за водената от него политика в Европейския съюз.” 

Гражданинът счита, че не следва да се коментират. 

Във връзка с гореизложеното смята, че има нарушение на чл. 

182 от Изборния кодекс. 

Аз се запознах с цитираното предаване. Става дума за 

участие на Владимир Левчев и проф. Ана Кръстева в това сутрешно 

предаване на БНТ 1, в което те по никакъв начин не пропагандират 

подкрепа или неподкрепа за някого, още по-малко да призовават да 

се гласува за някого. Развиват своите възгледи за състоянието на 

Европейския съюз, за това какво би могло да се случи при различно 

разпределение на парламентарното представителство в 

новоизбрания Европейски парламент. Така че няма основания за 

установяване на нарушение на Българската национална телевизия 

според това, което аз видях. 

Предлагам протоколно решение за неустановяване на 

нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, друго 

становище има ли? Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 
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Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Господин Димитров, имате думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Госпожо председател, колеги! В 

папката ми има един проект на решение, който е напълно 

аналогичен на първия днес, докладван от колежката Катя Иванова. 

Постъпил е сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № 

ЕП-20-275 от 27.05.2019 г. Тоя се отнася до нарушаване на Изборния 

кодекс от доставчика на медийни услуги „Телевизия Евроком“ ООД, 

която на 23 май в централната емисия новини в 19.00 ч.  за една 

минута, между 19:07 до 19:08 ч., е разпространила информация за 

прогнозните резултати на агенция „Алфа Рисърч“, без да се спомене 

възложителя и източниците на финансиране, каквото е изискването 

на чл. 205, ал. 2 от Изборния кодекс. 

Оттук нататък се възпроизвежда текстът на изискването, на 

сигнала. 

В края, разбира се, е добре да се добавят както изискванията 

на ал. 1, така и на ал. 2, тъй като те са свързани – във ал. 2 се 

посочва, че подобни съобщения трябва да присъстват в началото и в 

края на съобщенията. Предвидено е административно наказание. 

 Предвид горното и на основание чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 475, 

чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия (всъщност това е текст, който съм заимствал 

напълно от Катя Иванова, за да съм сигурен, че правните основания 

са тези) установява нарушение на доставчика на медийни услуги 

„Телевизия Евроком“ ООД, изразяващо се в това, че на 23.05.2019 г. 

в програма „Новините – Евроком“, от 19:07 до 19:08 ч., е 

разпространена информация за прогнозните резултати на агенция 

„Алфа Рисърч“, без да се споменават възложителят и източниците на 

финансиране, каквото е изискването на чл. 205, ал. 2 от Изборния 

кодекс. 
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Оправомощава председателя на ЦИК да състави акт за 

установеното нарушение. И тук се споменават ЕИК, адресите, 

седалището и кое е представляващото лице - Злати Станков Златев. 

Всъщност това е текст, който е копиран от медийните пакети. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада 

на господин Димитров. Възражения? Допълнения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложения проект. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева). 

Номерът на решението е  № 450. 

Колеги, други жалби? Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, получили сме жалба от 

господин Кольо Димитров Колев до Административен съд – Стара 

Загора, чрез Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-10-89 от 

28 май 2019 г., с която обжалва решение на Районната избирателна 

комисия – Стара Загора, в частта му за провеждане на предизборни 

срещи на кандидатите от партии, коалиции  и независими кандидати 

с избиратели от домовете за стари хора и домовете за лица с 

физически увреждания. 

С решение на ЦИК № 424-ЕП от 25 май жалбата е отхвърлена 

от ЦИК. Докладвам го за сведение и за комплектуване от отдел 

„Правен”. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Друг доклад 

по жалби и сигнали? 

Връщаме се, колеги, към сигнала от СЕМ. Господин Джеров, 

заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо 

председателстваща. Уважаеми колеги, връщам се отново на сигнала, 

подаден до нас от Съвета за електронни медии. 
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Оттеглям проекта си за решение, така както бе изготвен. 

Считам, че сигналът е аналогичен с предходния, подаден до 

Централната избирателна комисия на 23 май под № 22-71. Считам, 

че сигналът от 27 май с вх. № ЕП-20-276 е аналогичен, случаят е 

същият. 

Предлагам двете преписки да се комплектуват от Правния 

отдел. Това е моето предложение – оттеглям проекта за решение и 

предлагам да се обединят. Благодаря ви. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, не виждам 

възражения. 

Госпожо Стефанова, заповядайте по точка трета – Доклад по 

разяснителна кампания. 

 

Точка 3. Доклад по разяснителна кампания. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  Колеги, с вх. № ЦИК-99-151 от 

28 май сме получили фактура от в. „Нова дума” за публикацията на 

разяснителна кампания във вестника на 23 май. Предоставен ни е и 

самият вестник с публикацията в цяла страница. 

Моля за одобрение на фактурата, за да можем да извършим 

плащане чрез валутен превод. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, предложения? 

Не виждам. Моля, процедура по гласуване за одобрение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева). 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в заседанието от 28 май 

в моя папка е публикувана документация относно договора на 

„Премиер студио” заедно с приемно-предавателен протокол. 

Комисията се запозна на заседание с документите, имаше допусната 

грешка в издадената фактура. Фактурата е коригирана и е 

публикувана в моя папка от днешно заседание. 



 30

Моля за одобрение на договора и на приемно-предавателния 

протокол, за да може да извършим плащането по договора. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, не виждам 

други предложения, моля процедура по гласуване за одобрение на 

приемно-предавателния протокол. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева). 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в папка от днешно 

заседание имам папка „Фокус Нунти”. Там е представено становище 

от госпожа Радославова и госпожа Младенова относно констативен 

протокол по договор с „Фокус Нунти”, който ви докладвах за 

запознаване отново на 28 май. Моля да го разгледате и Комисията да 

вземе решение по изплащане на фактурата и подписване на 

протокола, както и подписване на сертификатите към протокола. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на докладчика за одобрение и плащане на договора. 

Предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева). 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЕП-25-34-6 о 

29 май сме получили от Би Ти Ви доклад относно телевизионната 
реклама. Той все още е междинен, очакваме окончателен доклад във 
връзка с подписването на приемно-предавателния протокол и 
издаване на фактурата по договора с Би Ти Ви. Докладвам го за 
сведение. 

Колеги, с вх. № ЕП-22-439 от 26 май 2019 г. сме получили 

писмо във връзка с изпратено наше писмо-отговор в изборния ден от 

господин Кръстев, който се вълнуваше от разяснителна кампания 
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във връзка с изборите. Той ни казва и ни насочва вниманието, че не 

всички избиратели ползват интернет и могат да имат достъп до 

официалната страница на ЦИК, както и в социалните мрежи, така че 

да имаме това предвид и да не допускаме в бъдеще пропуски. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли? 

Не. Госпожа Дюкенджиева, заповядайте по нова точка 3а. Имате 

думата. 

 

Точка 3 а. Доклад относно заявления за отказ. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание ще видите, че е 

качено постъпило с вх. № ЕП-101 от вчерашна дата заявление от 

господин Мустафа Карадайъ, с което заявява, че желае да бъде 

заличен от кандидатската листа на партия Движение за права и 

свободи и не желае да бъде обявен за избран за член на Европейския 

парламент от Република България. 

И с вх. № ЕП-10-102 от 29 май 2019 г. в Централната 

избирателна комисия е постъпило заявление от господин Делян 

Пеевски, с което заявява, че не желае да бъде обявен за избран за 

член на Европейския парламент от Република България и моли да 

обявим следващия в листата на партия Движение за права и свободи. 

В моя папка са качени два проекта за решение. Моля, колеги, 

да се запознаете. Описано е какво е постъпило като заявление. 

Предлагам на вашето внимание с оглед на изложеното от 

подалия кандидат заявление, че не желае да бъде обявен, да заличим 

господин Мустафа Сали Карадайъ от листата на партия Движение за 

права и свободи за произведените избори за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Моля за предложения по предложения проект за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Виждате в папката двете подадени заявления, както и проектите за 
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решение – два проекта със сходно съдържание поради идентичност 

на случая. Може би в диспозитива „от кандидатската листа”? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре. Приемам в диспозитива 

да бъде изписано „от кандидатската листа на партия”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения, 

колеги? Има ли други изказвания? Ако няма, моля процедура по 

гласуване на първия проект на решение за заличаване на господин 

Мустафа Сали Карадайъ от кандидатската листа на партия ДПС. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 10 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Николай Николов, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Бойчо Арнаудов). 

Номерът на решението е 451. 

Колеги, и другия проект за решение относно заличаване от 

кандидатската листа на ДПС на господин Делян Славчев Пеевски. 

Има ли бележки? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 11 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 

(Бойчо Арнаудов). 

Номерът на решението е 452. 

Следваща точка от дневния ред – заплащане на 

възнаграждения. Господин Баханов, заповядайте. 

 

Точка 3б. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане от Общинската 

избирателна комисия – Добричка, относно заплащане на 

възнаграждение на членовете на ОИК за заседание, проведено на 16 

май 2019 г. Входящият номер е МИ-27-55 от 22 май 2019 г. 

Информират ни в искането, че на 16 май е проведено заседание на 
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Общинската избирателна комисия – Добричка, относно предсрочно 

прекратяване пълномощията на кмет на кметство Самуилово. 

Представен ни е протокол от заседанието на Общинската 

избирателна комисия – Добричка, както и решение № 271 от 16 май 

2019 г., с което Общинската избирателна комисия – Добричка, е 

решила предсрочно да прекрати пълномощията на кмет на кметство 

Самуилово, община Добричка, Дамян Йорданов Михайлов, считано 

от влизане в сила на решението, във връзка с подадено заявление от 

същия. 

Само искам да информирам, че е изготвена счетоводна 

справка от счетоводството на Централната избирателна комисия и 

контролен лист. 

Предлагам във връзка с доклада ми да бъде изплатено 

възнаграждение за проведено едно заседание на Общинската 

избирателна комисия – Добричка, в състав: председател, секретар и 

5 членове съгласно представената счетоводна справка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Предлага се да се изплати възнаграждение съгласно справката за 

проведено заседание. Имате думата. 

Моля, процедура по гласуване поради липса на изказвания. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Точка Разни, колеги. Госпожо Ганчева, заповядайте. 

 

Точка 4. Разни. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-71 от 20 май ведно с 

превода, от Централната избирателна комисия на Молдова. 

Господин Корнелиу Пасат сочи, че ще бъдат благодарни, ако ни 

отговорите на кратък въпрос, който ще ни помогне да открием най-
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лесната, бърза и надеждна процедура след края на изборния ден по 

време на процес на преброяване какъв метод се използва за 

неупотребените бюлетини. Нашите преброители например поставят 

специален печат „Невалидна”. 

Има проект на отговор във вътрешната мрежа: 

„Съгласно чл. 275, ал. 1 т. 12 ИК преди отваряне на 

избирателната кутия в протокола на секционната избирателна 

комисия (СИК) в позиция 12 се вписват броят на неизползваните 

бюлетини. Данните в протокола се вписват с думи и числа. 

Централната избирателна комисия приема нарочно решение 

за опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и 

материали от секционните избирателни комисии на 

районните/общинските избирателни комисии за съответния вид 

избори. Обичайно в това решение се изписва, че неизползваните 

бюлетини се поставят в отделни пакети с надпис: неизползвани 

бюлетини.” 

Предлагам ви този проект на отговор, ако няма други 

предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте проекта 

за отговор до Молдова. Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЕП-04-01-

196 от 26 май 2019 г. Аз получих доклада на 27 май, но ние сме 

разгледали този въпрос. Той касае грамата, това е изпращане на 

допълнителни бюлетини за гласуване в секция № 80 извън страната, 

а именно това е предаването на бюлетини между СИК за Гърция. 

Докладвам го за сведение. 
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Докладвам вх. № ЕП-00-8-140 от 25 май 2019 г. от 

техническия екип на „Информационно обслужване” във връзка с 

изпълнение на договора за криптирания обмен ни информират, че на 

24 май в 23:26 ч. е получено писмо с данни от община Гоце Делчев 

за един гласоподавател, гражданин на Федерална република 

Германия, като по-рано през деня са информирали, че достъпът на 

контактната точка CIRCABC е ограничен само с право за четене и 

вече не е възможно качване на нови данни в системата. По-късно 

беше установено, че явно се касае за временна техническа 

неизправност. 

Във връзка с това данните са качени в системата и е 

изпратено съобщение до контактната точка на Германия с копие до 

ЦИК. Докладвам го за сведение и за приобщаване към преписката, 

която е тук в залата и е на доклад на колегата Солакова за 

проследяемост. 

Докладвам вх. № ЕП-00-8-138 от 25 май 2019 г. Колеги, това 

е предложение от техническия екип във връзка с изпълнението на 

договора за криптиран обмен във връзка с регистрирани български 

граждани да гласуват в Полша. Аз получих доклада на 27 май, 

предвид което не знам дали да приемаме предложението за 

изпращане с оглед че всичко е приключило вече. Предложението е, 

лицата са идентифицирани и предложението е да бъдат изпратени 

чрез CIRCABC до контактната точка на Полша. 

С оглед че е изготвено, ако има все още достъп, нека да ги 

изпратим. Както решите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване на предложението. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева). 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № ЕП-00-8-139 от 25 

май 2019 г. Това всъщност е отговор от нашата контактна точка след 

санкцията на Централната избирателна комисия във връзка с 

криптирания обмен. За сведение. Предполагам, че администрацията 

го е поставила в специалната папка съгласно протоколно решение на 

Комисията. 

Докладвам вх. № ЕП-03-1-17 от 27 май 2019 г. Това е от 

Постоянното представителство на Република България в Брюксел, 

като то е до Министерството на външните работи, съответните 

дирекции, постоянен секретар, с копие до нас и други институции и 

е доклад от заседанието на Работна група „Общи въпроси”, 

проведено на 22 май. Моля, обърнете внимание на темите, които са 

разгледани: „Интегритет на европейски избори. Проект на доклада 

за председателството по картографиране на дейностите на 

държавите членки във връзка с плана за действие за борба с 

дезинформацията.  

Съдържа се също така и работен документ, който обективира 

драф доклад за всички мерки, които са предприети от членовете на 

Европейския съюз, за да се борят с дезинформацията. Съдържа Част 

1 и Част 2. Документът е около 40 страници, на английски език. Аз 

традиционно си предлагам той да бъде преведен. Комисията да 

реши. Считам, че тези документи, особено които касаят основни 

въпроси, които са в Европа и в Брюксел, които се разглеждат, би 

следвало да са на разположение в Централната избирателна комисия 

с оглед бъдещи примерно входящи документи и да са запознати 

членовете. 

Моето предложение е за превод. Ако има друго предложение 

и ако Комисията реши, не възразявам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

предложението на докладчика да се извърши превод. Имате думата. 

Господин Андреев, имате думата. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз подкрепям предложението на 

докладчика, че в този случай тези доклади трябва да бъдат 
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преведени, поради което бих подкрепил да бъдат преведени и да 

бъде доставен за сведение и запознаване на цялата комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Решението е да се извърши превод. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЕП-04-01-

192 от 26 май 2019 г. Докладвам го само за сведение, тъй като ни е 

препратено от Министерството на външните работи и касае 

протокол на секционна избирателна комисия № 41 в Абу Даби. 

Комисията е взела решение, изпратено ни е решение по отношение 

на избирател. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Господин 

Николов, имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаема госпожо 

председател, уважаеми колеги! В моята папка може да се запознаете 

с писмо от господин Даниел П. Писмото е получено на 27 май. От 

писмото става ясно, че той е успял да гласува на 26 май извън 

България в страна извън Европейския съюз – това го заявява още в 

първото си изречение. В някакъв дебат, който се е случил в рамките 

на упражняване правото му на глас обаче се е получило следното 

според писмото: „В секцията в чужбина обаче се опитваха да ме 

убедят, че ако не съм бил живял физически в България или 

Европейския съюз поне 60 дена през последните 90 дена, нямам 

право да гласува. Аз през последните няколко месеца пътувам и не 

съм в България и Европейския съюз физически през целия период.” 

В моята папка съм изготвил писмо до господин Даниел П. 

Естествено ние му го изпращаме на електронната поща, така както е 

постъпило и запитването. Пак да кажа, за щастие, останах с 
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впечатление, че този гражданин, гласувайки извън Европейския 

съюз в някоя от секциите, които са организирани, все пак е успял да 

упражни правото си на глас. Но все пак с оглед на яснота по 

поставения от него въпрос предлагам следния кратък отговор, който 

може да видите в моята папка, а именно: 

„Във връзка с Ваше писмо с вх. № ЕП-22-449 от 27.05.2019 г. 

Ви уведомяваме, че в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г. на основание чл. 

350, ал. 1 във връзка с § 1, т. 2, буква „а“ от ДР на Изборния кодекс 

имаха право да гласуват българските граждани, които имат адресна 

регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията 

на Република България или в друга държава – членка на 

Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три месеца преди 

датата на произвеждането на изборите.” 

Това е проектът на отговор, който предлагам ако няма 

възражения, да гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Продължавам с доклада, ако 

позволите. Също в днешната папка има друг сигнал от 27 май, който 

е постъпил от господин Стоян Калев на електронната поща. Той 

твърди следното: „Искам да ви уведомя, че масово нашите 

сънародници с двойно гражданство гласуват двойно – в държавата, 

където живеят, и допълнително се вписват в списъците на Република 

България. Проверете това безобразие, защото за същото ще уведомя 

и западните ни партньори, след което скандалът, ще бъде голям.” 

Предлагам следния отговор до господин Калев: 

„Във връзка с Ваше писмо с вх. № ЕП-22-454 от 27.05.2019 г. 

Ви уведомяваме, че когато едно лице е гражданин на две различни 
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държави – членки на Европейския съюз, има право да гласува за 

национална листа само в една от двете. Нарушилият това 

задължение носи отговорност според националното и европейско 

законодателство.” 

Това е предложението ми за отговор, колеги. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева). 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Продължавам с доклада. Вчера от 

работна група „Жалби” ми беше разпределена една жалба от 

гражданин, който се е опитвал в изборния ден на 26 май да гласува 

във Вашингтон DC, Съединените щати. Сигналът вероятно е в 

папката на госпожа Бойкинова с дата 28 май. Той е с вх. № ЕП-22-

462. 

Накратко в сигнала се казва следното. На 24 май гражданинът 

е отишъл в консулството във Вашингтон и е поискал да му бъде 

удължен срокът на международния му паспорт. От консулството са 

му заявили, че няма такава процедура, трябва да си получи нов 

паспорт, която е по-скъпа, струва 32 долара. След което той е 

отишъл на 26 май в самия ден на изборите, цитирам: „Но когато на 

26 май, в деня на самите избори той продължи да настоява (става 

дума за българския консул във Вашингтон), че не е получил 

одобрение (става дума за одобрение от София да му бъде удължен 

паспортът на гражданина), първо е много нелепо да се говори за 

одобрение. Министерството на външните работи едва ли одобрява 

хората за удължаване на валидността на паспорта, става дума за 

удостоверяване на личността ми, ако имам закъснение в 

продължаването на валидността на паспорта, има административни 

глоби, едва ли някой ще тръгне да ми отнема гражданството. По 
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същество обаче още в офиса на консулството служителката ми каза 

да проверя дали съм в списъка на „ГРАО” по ЕГН. Направих го и се 

оказа, че съм в този списък (тоест лицето има постоянен и настоящ 

адрес). Не е ли това достатъчна идентификация за някого. 

Служителката Димитрова ме намери там и видя, че всичко при мен 

съвпада и няма никакви проблеми.” 

Така или иначе, гражданинът не е успял да гласува. Изглежда 

той не е знаел, че ако разполага с валиден паспорт и отиде в 

секцията във Вашингтон, попълвайки декларация, би могъл да 

гласува, при условие че наистина има постоянен и настоящ адрес. 

Това, което е важно обаче, е, че в крайна сметка оплакването 

съдържа твърдения за непрофесионално отношение от страна на 

консулската служба, поради което предлагам проект на писмо да 

изпратим по компетентност в Министерството на външните работи с 

искане обаче да ни уведомят за резултата от проверката. 

Писмото е до господин Иван Найденов и ще бъде съвсем 

кратко. До министъра ли? Аз не възразявам да се изпрати до 

министър Екатерина Захариева. Писмото е със следното 

съдържание:  

„Изпращаме ви във връзка със сигнал, постъпил по 

електронната поща на Централната избирателна комисия от Лиляна 

Карачорова относно твърдение за нарушение в дипломатическата 

служба във Вашингтон, САЩ, при издаване на лични документи във 

връзка с изборите за членове на Европейския парламент. 

Молим да ни уведомите за резултата от предприетите 

действия.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

предложения отговор. Моля, процедура по гласуване, ако няма 

възражения. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 
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Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева). 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Продължавам с квазиотваряне на 

помещение, защото сме дали разрешение за отваряне на помещение 

в община „Искър” с писмо от 8 май. Всъщност отваряне на 

помещение, в което се намират изборните книжа от предходните 

европейски избори. Уведомили сме с това писмо от 8 май, че ще има 

генерално решение на Централната избирателна комисия, то е 

видяно от общинската администрация „Искър” на нашата страница и 

те са ни изпратили писмо на 28 май, с което са ни изпратили 

заповедта на основание на това общо решение за отваряне на 

помещение, протокола от отварянето на помещението и за 

изнасянето на книжата от помещението. Протоколът е с дата 26 май, 

тоест пет години и един ден след предходните европейски избори. 

докладвам го за сведение. 

Следващият въпрос, който искам да докладвам, е 

благодарствено писмо от господин Безлов. Господин Безлов се беше 

оплакал при нас с входящ номер от 23 май, че не е в състава на 

секционната избирателна комисия. В крайна сметка по предложение 

на Министерството на външните работи на 24 май с решение късно 

вечерта беше назначен състав на секционната избирателна комисия 

№ 43 във Великобритания. Той ни е написал на 25 май в 13,15 ч. 

следното: „Благодаря за отговора на ЦИК, особено предвид че е в 

полунощ. Оценявам дадената възможност да съм част от 

секционната избирателна комисия в Оксфорд.” 

И последното, което искам да докладвам, е също 

благодарствено писмо, което е от гражданин, който е гласувал в 

секционната избирателна комисия в Плевен. Секционната 

избирателна комисия е № 15 и в него той заявява, че е изключително 

доволен от професионалното отношение на секционната 

избирателна комисия. „Всички, които работиха в изборната нощ, 

бяха изключително компетентни, спокойни и помагаха на 

представителите на секционната избирателна комисия. Благодарност 
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за предварителната подготовка и обученията, които членовете на 

РИК 15 – Плевен, направиха. Ето такива професионалисти трябва да 

участват в отговорната работа, свързана с изборите.” 

Предлагам това писмо, което е с входящ номер от 29 май при 

нас, да бъде изпратено на Районната избирателна комисия в Плевен, 

както и предложение да се уведоми председателят на секционна 

избирателна комисия № 15. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева). 

Благодаря. 

Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря ви, госпожо 

председател. Докладвам ви писмо, постъпило с вх. № ЕП-20-277 от 

28 май 2019 г. от 28 май 2019 г. Писмото е от журналист към 

телевизия „Европа” Ани Балджян, която ни уведомява, че при тях е 

постъпил сигнал от зрител, който не е видял своята преференция при 

гласуването и в тази връзка питането е това възможно ли е и как се е 

случило. Проведох телефонен разговор с госпожа Балджян, за да 

разбера повече по въпроса. Тя ме уведоми, че това писмо е пуснато 

преди извършването на анализа на несъответствията от страна на 

Централната избирателна комисия във вчерашния ден, когато 

приключи и приемането на нашето решение. Това се вижда и от 

самата дата – 28 май 2019 г., 11,40 ч. Разбрахме се, че тя ще направи 

справка дали все още има някакъв проблем и ще ни уведоми 

допълнително. 

В тази връзка считам, че за момента това писмо може вече да 

остане за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Господин 

Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Госпожо председател, колеги, 

първо искам да ви докладвам едно писмо с вх. № ЦИК-00-449 от 27 

май 2019 г. Писмото е от Атанас Темелков, председател на 

Държавната агенция „Електронно управление”. С това писмо ни 

изпраща за съгласуване материали относно проект на решение на 

Министерския съвет, свързано със стратегията за развитие на 

електронното управление в Република България. Молят за нашето 

становище в срока по чл. 34 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет, този срок е 14 дни.  

Тъй като стратегията за развитието на електронното 

управление не е в компетенциите на ЦИК, предлагам писмото да се 

приеме за сведение. 

Следващото писмо е с вх. № ЕП-22-440 от 27 май 2019 г. от 

господин Борис Жогов. В неговото пространно писмо най-

същественото е, че той е гласувал в секция № 39, където нямало 

машинно гласуване. Той искал да гласува с машина в съседната 

секция, където имало машина, но там отказали да го допишат. И 

това отношение го накарало да се почувства изключително 

неприятно. 

Обръща се към нас с молба да го информираме как 

принципно би могъл да се реши казус като неговия, тъй като 

предстоят местни избори, на които той заявява категорично своето 

желание да гласува машинно. 

Подготвил съм писмо-отговор до господин Жогов със 

следното съдържание: 

„Според разпоредбите на Изборния кодекс избирателите 

гласуват в секцията по постоянния си адрес. Затова не Ви е било 

разрешено да гласувате в съседна секция. 

На предстоящите избори за общински съветници и кметове 

не може да се подават заявление за гласуване в друга секция. Тогава 

машинно гласуване ще има в не по-малко от 6000 секции, които ще 
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бъдат определени с решение на ЦИК. Ако Вашата секция е сред 

определените, ще имате възможност да гласувате с машина.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева). 

 ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № ЕП-22-478 от 

29 май от господин Тошко Поптолев. В това писмо той ни пише: 

„Уважаеми госпожи и господа, моля ви да обявите публично 

кои са тези 4,8 процента от протоколите, които вие вече два дена не 

може да обработите. Моля да обявите РИК, чиито протоколи 

толкова много ви затрудняват, и причините, поради които вие не 

можете да ги обработите. 

Няма как най-големите избирателни райони и тези в чужбина 

да са обработени още вчера сутринта, а някакви неизвестни 

райончета да се обработват толкова продължително. Моето лично 

убеждение е, че това срамежливо мълчание от ваша страна създава 

условия за съмнения в коректността на изборния процес.” 

Подготвил съм отговор със следното съдържание: 

„Уважаеми господин Поптолев, информираме ви следното.  

Централната избирателна комисия не е имала затруднение с 

повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните 

избирателни комисии. 

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия обявява получените гласове и разпределението 

на мандатите между партиите и коалициите при избори за членове 

на Европейския парламент от Република България не по-късно от 

три дни след изборния ден. 
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С Решение № 447-ЕП от 29 май 2019 г. Централната 

избирателна комисия обяви получените гласове и разпределението 

на мандатите в законоустановения срок.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението 

за отговор, колеги. Цяла серия писма са с подобно съдържание за 

тези два дни, в които не сме отчели на сто процента изборния 

резултат.  

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – 1 (Георги Баханов). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото писмо, което искам да 

докладвам, е с вх. № ЕП-22-481 от 29 май от госпожа Светла Коева 

със следния текст: 

„Здравейте! Интересува ме защо няма публикувани на сайта 

ви резултати от всички изборни секции в община Елена и съответно 

сканирани протоколи. Предварително благодаря за отговора.” 

Това, което съм подготвил като отговор, е със следното 

съдържание: 

„Сканираните протоколи на секционните избирателни 

комисии се публикуват на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия веднага след повторното въвеждане на данните 

в Изчислителния пункт. 

В момента всички протоколи на СИК са публикувани на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, Севинч Солакова,   

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото писмо е с вх. № ЕП-22-452 от 

27 май 2019 г. То е от госпожа Моника Ангелова. Въпросът й е 

следният: 

„Здравейте! Бих искала да ви попитам кога ще бъде въведено 

електронното гласуване. Тогава много повече хора биха гласували.” 

Отговорът, който съм подготвил, е:  

„Уважаема госпожо Ангелова, информираме ви, че съгласно 

разпоредбите на Изборния кодекс до 31 март 2020 г. Централната 

избирателна комисия приема пътна карта за експерименталното 

дистанционно електронно гласуване и определя реда за 

провеждането му.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: И последното писмо, за разведряване. 

Спомняте си, че преди една седмица получихме писмо от Иван 

Петков, който даде заявка, че иска да гласува машинно в секция № 8, 

гр. Троян. Ние му изпратихме отговор, че ще има възможност да 

гласува машинно в тази секция и сега той ни изпраща ново писмо 

със следното съдържание: 

„На 26 май гласувах безпроблемно и бързо в секция № 8, гр. 

Троян с осигурената от вас машина. Настигнахме ги американците. 

Благодаря ви.” 

Това – за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, предлагам 1 час 

почивка. Заседанието продължава в 15 часа. 
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(След почивката) 

 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, 

продължаваме заседанието.  

Следващ докладчик по точка разни е госпожа Цанева. 

Заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз, ако може за утрешния ден да 

докладвам.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин Джеров.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, ще се постарая да 

бъда кратък.  

С входящ номер 06-106, моя папка от днес е постъпил 

протокол, с който ни казват, че е назначена комисия със заповед 

съответния номер от 20.05.2019 г. на Община Трекляно, следват 

съответните имена. В присъствието на секретаря на Общината 

госпожа Василка Кирилова определена със заповед еди-коя си със 

съответния номер извърши разпечатване на помещението, в което се 

съхраняват изборни книжа и постави изборните книжа от изборите 

съответно. След което помещението бе запечатано от Комисията с 

хартиени ленти подпечатани с печата, предоставен на Комисията по 

чл. 287, ал. 7 от ИК. Настоящият протокол бе съставен в три 

екземпляра и изпратен по електронен път до Централната 

избирателна комисия – София.  

Предлагам за сведение.  

С вх. № ЕП-06-115 от 30.05.2019 г. от Община Ковачевци с 

подпис на кмета на Община Ковачевци господин Васил Станимиров 

ни изпращат протокол за отваряне на помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали, съответно с подписи, 

заповедта, с която са определени от кмета на Община Ковачевци 

господин Васил Станимиров.  

Предлагам за сведение.  

Уважаеми колеги, днес е качена в моя папка с вх. № 18-17 от 

28.05.2019 г.  подадена жалба от наблюдател. Качен е в мрежата от 
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госпожа Аделина Николова. Тя казва, искам да подам жалба. Бях 

наблюдател с пълномощно № 5 от Валери Стоянов. Следях за реда. 

След края на изборния ден наблюдавах приключването и 

изброяването. Поисках да получа копие от протокола. Членове на 

СИК ми дадоха някакви документи, които занесох в офиса на 

партията за която бях наблюдател.  

Предлагам да остане за сведение.  

Писмо от госпожа Николина Евтимова. Качено е във 

вътрешна папка с № 22-442. Предлагам също да остане за сведение. 

Може да се запознаете със съдържанието.  

Продължавам нататък.  

На вниманието на господин Мирослав Джеров и на господин 

Румен Цачев.  

Приложено Ви изпращаме сканирано копие на съответния 

протокол СИК с еди-кой си номер от с. Ставерци, Община Плевен, 

Област Плевен. Представено е. Взето е под внимание. Предлагам го 

за сведение въпросното копие на протокола.  

Последното също предлагам за сведение. Качено е в моя 

папка с № 22-461. Предложение на господин Александър Настев за 

допълнителна медицинска помощ. Може да се запознаете със 

съдържанието. Предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожа Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, представям ви 

сигнал, който сме получили от Силвия Прокопиева за затруднение 

при гласуване по настоящ адрес на изборите на 26 май 2019 г. в моя 

папка № ЕП-22-473.  

Госпожа Прокопиева ни информира, че поради разлика 

между постоянен и настоящ адрес е подала заявление за гласуване 

по настоящ адрес в посочения срок. И в дните преди изборите и на 

самия ден информацията в сайта на ГРАО бе, че заявлението ми е 

обработено успешно.  

Прилага справка с която доказва това.  
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При пристигане в избирателната секция Комисията прегледа 

личната ми карта и първоначално заяви, че няма как да гласувам в 

посочената секция, тъй като постоянния ми адрес не е в София. Дори 

не погледна, че присъствам в избирателните списъци. След като им 

показах къде е името ми в избирателните списъци, те продължиха да 

отказват правото ми на глас с мотива, че няма как да сверят, че 

живея на настоящия си адрес, тъй като не го пише в личната ми 

карта.  

Поискаха да им занеса удостоверение по настоящ адрес. Аз 

възразих, тъй като нито в общината при подаването на заявлението, 

нито в разяснителната кампания в медиите бе уточнено, че лицата по 

настоящ адрес трябва да носят удостоверението със себе си при 

гласуването.  

В последствие с един от членовете на избирателната комисия 

потърсихме съдействие от служител, вероятно от общината, който 

разговаря с представител на ЦИК и казуса бе разрешен в моя полза. 

Успях да гласувам. Благодаря за бързата и адекватна реакция на 

дамата представител на Общината.  

С оглед на описаното по-горе бих искала да ви обърна 

внимание, че е добре по някакъв начин хората гласуващи по 

настоящ адрес да бъдат информирани за това, че трябва в деня на 

изборите да носят удостоверението за настоящ адрес в общината при 

подаването или с кампанията по медиите, ако такова въобще се 

изисква. Тъй като преди време гласувах по подобен ред, без да ми 

бъди изискано удостоверението предполагам, че става въпрос за 

незнание от страна на членовете на избирателната комисия. Ако 

случая е такъв, добре би било процедурата по гласуване на лица по 

настоящ адрес да бъде разяснена по-ясно в указанията към 

избирателната комисия.  

Уважаеми колеги, аз ви предлагам да изпратим до госпожа 

Прокопиева едно кратко писмо със следния текст.  
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Централната избирателна комисия разгледа вашия сигнал за 

затруднение при гласуване по настоящ адрес на изборите на 26 май 

2019 г. и ще вземе предвид направените препоръки.  

Това е текста, който ви предлагам.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, съгласни ли 

сте? Има ли други предложения?  

Подлагам на гласуване изпращането на писмото предложено 

от госпожа Георгиева.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

 ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, за сведение ви 

докладвам писмо с вх. № ЕП-06-105, което представлява протокол, 

който ни е изпратен от кмета на Община Белово, с който ни 

уведомяват, че е отворено помещението в което се съхраняват 

изборни книжа от изборите през 2016 – 2017 г. Там са прибрани вече 

12 броя чували от СИК и 12 броя пликове с протоколи от 

проведените избори за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май и съответно помещението е 

запечатано по законовия ред. Това за информация.  

Благодаря ви.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в папка от 

вчерашно заседание имам проект на писмо във връзка с постъпило 

писмо от Капка Димова, която е студент по политически науки и във 

връзка с изготвяне на курсова работа се нуждае от изборни 

бюлетини за 2013 – 2014 г. Като желае да ѝ предоставим линк към 

адреса с качените бюлетини или да ги изпратим на файл. Моля да се 

запознаете с предложението за писмо. Архива за проведените избори 

Национален референдум 2013 г. имаме образец, както и 

парламентарни избори 2013 г., приложение 95, приложение 96 за 

гласуване извън страната, както и за избори за Европейски 
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парламент, приложение 91 и приложение 92, които се намират на 

страницата на ЦИК.  

Подлагам на гласуване изпращането на писмото. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Колеги, с вх. № ЕП-23-120 от 28 май сме получили писмо по 

електронната поща от Йордан Малджански, независим кандидат, 

който моли да му бъде възстановен депозита от 100 лв. Не е успял да 

набави подписите в подкрепа на кандидатурата си.  

Колеги, предлагам в папка във вътрешна мрежа да съберем 

исканията за възстановяване на депозити. След обобщаване ще ви ги 

представя за възстановяване и взимане на решение.  

С вх. № ЕП-22-475 от 28.052019 г. сме получили писмо от 

Слави със запитване, че в изборния ден се е наложило цялата 

секционно избирателна комисия да пътува до РИК, поради 

допусната грешка в протокола. И неговото питане е дали на всички 

членове от СИК ще бъде изплатено възнаграждение от 

допълнителните 20 лв., като е оставил телефон за връзка.  

Предлагам да се свържа с него по телефона, за да му обясня, 

че съгласно решение 5 от 25.05.2019 г. на Комисията, членовете на 

СИК, които представят протокола в РИК получават допълнително 

възнаграждение. Това са определените от комисията членове.  

Ако сте съгласни да се свържа с него по телефона, тъй като 

няма как да му напиша писмо, защото не си е оставил имената.  

Оставам го за сведение.  

Колеги, с вх. № ЕП-25-27 от 29.05.2019 г. сме получили  

финален доклад и сертификат от нова нетинфо. Докладвам го за 

запознаване. Ще бъде изготвен приемо-предавателен протокол и 

обобщаване на резултатите от договора и ще ви го представя в 

следващото заседание за одобрение.  
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Следващ докладчик е госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-23-

122 от 29.05.2019 г., като това е писмо от господин Стефан Манов. 

Той ни поздравява за успешно проведения изборен ден и машинното 

гласуване. Да благодарим на господин Манов. Като сочи, че има 

неизбежни трудности, несъвършенства, пропуски грешки, но смята 

господин Манов, че уважаемата комисия се е справила с 

предизвикателствата и обори скептиците и откровено черногледите 

прогнози, че машинното гласуване не може да се организира в 

толкова кратки срокове и щяло да бъде един истински провал. Би 

искал да ни обърне внимание на техническа грешка в Решение 438, 

което е било на доклад на колегата Бойчо Арнаудов. Може би 

колегата Арнаудов, ако иска тук да вземе думата, като казва, че то е 

взето по негов сигнал, а не по сигнал, който е от господин Рангел 

Колданов и моли да приемем поправка за техническа грешка.  

Освен това във втората част на писмото си излагат теми, 

които тяхната наблюдателска група е идентифицирала като 

проблемни през настоящия активен изборен период. Сочи като най-

голям пропуск отчитане включването в протокола на СИК на полета 

за детайлно машинно гласуване и други пропуски по отношение на 

методическите указания. Освен това отново се разглежда машинното 

гласуване с оглед официалния протокол. Като се прави сравнение с 

2016 г.  

Друга тема е разяснителната кампания относно възможността 

за гласуване по настоящ адрес и изискването за предварителна 

регистрация. Такава разяснителна кампания се сочи, че де факто е 

липсвала и дефицита се е видял в изборния ден.  

Своевременна активна разяснителна кампания е другата тема 

на която ни обръща внимание, на българските граждани извън 

страната относно от една страна образуването на избирателни 

секции, от друга страна специфичните изисквания за уседналост. И 

на последно място се отбелязва обучението на секционните 

избирателни комисии, като се излага и мнението на наблюдателската 
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група по отношение на обучителното звено. Аз го докладвам за 

сведение и запознаване.  

Колегата Арнаудов, ако желае да вземе отношение по 

поправката?  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Прегледах цитираното решение. Не се 

налага поправка. То е взето наистина по сигнал на друг човек. 

Господин Манов ни сигнализира за същото. Ние вече бяхме взели 

решение с номер и не сме се произнасяли по неговия сигнал, който 

касае абсолютно същото нарушение от конкретна медия.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Списъците за гласуване извън 

страната са предадени с протокол на ГД „ГРАО“ на МРРБ. Така че 

това за информация го докладвам на уважаемата комисия.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря.  

Госпожа Солакова заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикувана една докладна записка от 27.05.2019 г. То е 

относно представяне на отчет за извършена работа по граждански 

договор № 14 от 27.03.2019 г. на госпожа Румяна Сидерова.  

Представеният отчет е в изпълнение на т. 4 от договора.  

След приключване на съответните дейности съгласно тази 

клауза изпълнителят отчита извършената работа пред Централната 

избирателна комисия, след което се приема решение, съставя се 

констативен протокол, с който се одобрява резултата от работата на 

изпълнителя. Заплащането е след подписването на констативния 

протокол.  

Предполагам, че имате възможност да се запознаете и с 

отчета. Той е подборен и съдържа всички дейности, които госпожа 

Сидерова е извършила с обща формулировка, без да се посочват 

конкретните актове и конкретните становища, които е изразявала 

като подпомага дейността на Централната избирателна комисия.  

Предлагам колеги да приемем отчета и да упълномощим 

председателката госпожа Стоева да подпише констативния 

протокол. ЦИК-09-95 от 27.05.2019 г.  
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ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението за приемане на работата на сътрудник и 

упълномощаване на госпожа Стоева за подписване на документите.   

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от районна 

избирателна комисия Шумен са изпратили на администрацията на 

Министерския съвет информация за сгрешена чернова. От там 

обръщат внимание, че грешката не е в печатницата при 

отпечатването, а при комплектуването на отделните страници и се 

обръщат с предложение на следващите избори, изборните книжа да 

са по-унифицирани. Само за сведение ви го докладвам и може да се 

вземе под внимание.  

Докладвам ви във вътрешната мрежа са публикувани всички 

писма, които се получават и са разпределени на мен във връзка с 

организацията по прибирането на изборните книжа и материали след 

изборната нощ за създаване на необходимата организация и 

назначаване на комисиите по 287. Аз ще възложа в администрацията 

да се направи една обобщена справка. По това което получаваме от 

районните избирателни комисии за съставите на секционните 

избирателни комисии за случаи, в които са останали непопълнени 

такива състави или неподадени предложения при определени квоти 

по време на консултациите, справката ще бъде обобщена.  

Мисля, че на 19 април докладвах едно писмо по електронната 

поща за паркинг с оферта за цена за 10 места и възможност и за 

повече. Тогава не се стигна до решение. След това подновихме 

разговорите със съответното дружество. Получили сме по 

електронната поща проект на договор. В този договор няколко неща 

могат да бъдат констатирани като разлика.  
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На първо място се забелязва, че цената расте. Тя и в офертата 

по имейла беше по-висока отколкото в телефонен и преди това 

личен разговор на Румен. Сега цената е в по-висок размер. И освен 

това в проекта на договор е предвидено до 20.00 часа да се ползват 

паркоместата, което няма да устройва Централната избирателна 

комисия.  

Госпожа Манолова проведе разговор. Оказа се, че ние можем 

да променим и ключа да остава в членовете на ЦИК, за да може да се 

ползва  след 20.00 часа, докогато има осигурена охрана.  

Аз ви предлагам да възложим да се изготви проект на договор 

така както нас ни устройства. Тъй като разбрах, че има такава 

възможност и да се изпрати проекта за подписването от другата 

страна. Предлага се да изчакаме като сме в пълен състав.  

Колеги, аз ви предлагам да възложим на администрацията 

изготвянето на проект на договор при условия за ползване на 

паркинга, така както считаме и намираме за добре, за да може да го 

изпратим след гласуване за подписване на Дружеството, което 

държи този паркинг.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението на госпожа Солакова.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по електронната 

поща днес получих и двете преписки. Едната е от 28.05.2019 г., 

втората преписка е от 29.05.2019 г. Получили сме я в Централната 

избирателна комисия. Втората преписка е чрез районна избирателна 

комисия, район 16 – Пловдив,  с искане за предприемане на 

необходимите действия въз основа на това уведомление за трудова 

злополука. Уведомлението е от госпожа Боянка Данаилова Назарова. 

От представената преписка се вижда, че тя е била назначена на 3 май 
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2019 г. за член на секционна избирателна комисия в район 

централен, Пловдивски район 16.  

Районната избирателна комисия в 16-ти район препраща до 

Централната избирателна комисия уведомление. В това уведомление 

госпожа Боянка Назарова уточнява, че членовете на секционната 

избирателна комисия за времето необходимо за работа са осигурени 

и осигурителните вноски са за сметка на държавния бюджет. Тъй 

като районната избирателна комисия не е юридическо лице, в случая 

ЦИК е юридическо лице, тя счита, че ЦИК се явява осигурител по 

смисъла на закона. Затова изпраща това уведомление при нас, за да 

може да се предприемат необходимите стъпки. Като прилага и 

медицински документи освен доказателството, че е назначена за 

член на секционна избирателна комисия. Сутринта в 6.45 часа е 

паднала и си е счупила крака. Била е откарана в болницата от друг 

член на Комисията, в която тя е била назначена за председател.  

Съгласно Кодекса за социално осигуряване, осигурителят или 

предприятието ползвател в срок от пет работни дни трябва да 

декларира пред териториално поделение на Националния 

осигурителен институт всяка злополука. Установяването, 

разследването, регистрирането и отчитането на трудовите злополуки 

са уредени в наредба приета с Постановление на Министерския 

съвет с правно основание от Кодекса за социално осигуряване. В 

случая Централната избирателна комисия трябва да прецени дали е 

осигурител или е ползвател, така както говори Кодекса за социално 

осигуряване. Иначе стъпките са въз основа на това уведомление. 

Незабавно ние трябва да изпратим до поделението на НОИ, по 

седалището на организацията една декларация, която е по образец 

утвърден от председателят на Националния осигурителен институт.  

В случая колеги, тъй като Централната избирателна комисия 

назначава районните избирателни комисии, които назначават от своя 

страна секционните избирателни комисии, не се явява нито 

осигурител, нито работодател, нито ползвател, защото статута на 

членовете на секционните избирателни комисии е уреден в 
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Изборния кодекс. Те са назначени и за времето на изпълнение на 

своите функции, а техния статут е приравнен на служители на 

изборна длъжност, приравнени на трудови правоотношения. 

Възнагражденията им се изплащат чрез общинските, съответно в 

случая районната администрация. Като средствата, които са 

планирани и са приети, утвърдени с план-сметката са в бюджета на 

администрацията на Министерския съвет и се привеждат чрез 

областните администрации по бюджета на общинските 

администрации.  

В случая аз ви предлагам да изпратим до районната 

администрация с копие до община Пловдив, до районна 

администрация район централен с копие до община Пловдив, цялата 

преписка с изразено становище  в този смисъл, че те следва да 

предприемат необходимите стъпки във връзка с постъпилото 

уведомление.  

Проведох разговор с госпожа Назарова, защото тя беше 

оставила телефон, за да видя дали има издаден болничен. Установи 

се, че тя няма издаден болничен. Била е на работа в Италия. 

Прибрала се е и в момента предстои да подаде документи за да се 

пенсионира. Така че други документи няма да очакваме. Ще 

приложим копие до районна избирателна комисия Пловдив, за да 

знае, че сме препратили, както и до самото лице, тъй като имаме 

адрес за кореспонденция. Ако сме на това мнение за утре ще 

подготвя, тъй като аз днес съм получила доклад, а няма да забавим 

преписката. За утре ще подготвя съответно писмо с изразено 

становище до общинската администрация.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението на госпожа Солакова.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение 

ви докладвам писмо, с което директора на Главна дирекция 

„Национална полиция“ ни уведомява, че през целия период в който 

те са осъществявали функциите по създадената организация по 

приемането на протоколите от районните избирателни комисии, 

движението по прилежащата територия на сградата до 

окончателното приключване не са допуснати нарушения и 

инциденти. Знаем, че този период вече приключи.  

Във връзка с ползваните помещения вече ще ги оформим с 

приемо-предавателни протоколи предоставени от пункта на Външно 

министерство, включително след като приключат и от 

Информационно обслужване. Само за сведение те ще бъдат заведени 

в деловодството.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, на първо място след като 

докладвах на пред обедното заседание ми бяха разпределени и 

получих две предложения от страна на Външно министерство, които 

са с изходящи номера от 24 май 2019 г. , но с входящ номер при нас 

от 28 май 2019 г. и изходящ номер 26 май 2019 г., при нас 28 май 

2019 г.  за назначаване на членове на секционните избирателни 

комисии в чужбина. И по двете сме се произнесли. Ние сме ги 

получил по електронен път точно на 24 май и на 26 май 2019 г. със 

съответните решения. Докладвам ги за сведение.  

На второ място, на 13 май в Централната избирателна 

комисия е постъпило писмо запитване от госпожа Елена Маринова 

относно условия и ред за регистрация на инициативни комитети за 

предстоящите избори за общински съветници и кметове.  

Изготвил съм отговор на това писмо на днешна дата 30 май. 

То е в моята папка и предлагам да разгледаме отговора. Въпросите 

са четири. Има ли начална дата за сформиране на инициативен 

комитет.  

Второ, в един документ ли се описва решението за създаване 

на инициативния комитет и решението за председател на комитета.  
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Трето, има ли начална дата от която се събират подписите на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на съответния независим 

кандидат. Не се уточнява дали за съветник или за кмет.  

Четвърто, кога се регистрират застъпниците и по образец ли е 

заявлението, с което се извършва регистрацията.  

Отговора който съм подготвил е със следното съдържание. 

Може да го видите в моя папка.  

На първия въпрос. Инициативният комитет за предстоящите 

избори за общински съветници и за кметове през 2019 г. следва да се 

сформира след издаване на указа на Президента на Републиката за 

тези избори.  

Вторият отговор, който давам в решението за образуване на 

инициативния комитет се посочва за издигане на кой независим 

кандидат се образува инициативния комитет. За кой вид избор 

общински съветници, кмет на община, район или кметство и от кого 

се представлява инициативния комитет. Тоест с един акт, с един 

документ се приема решението за издаване и кой го представлява.  

По третия въпрос, подписите на избирателите подкрепящи 

регистрацията на съответния независим кандидат за общински 

съветник или кмет по чл. 416, ал. 1 от Изборния кодекс се събират в 

периода от регистрацията на инициативния комитет не по-късно от 

40 дни преди изборния ден, чл. 153, ал. 1 от Изборния кодекс до 

предаването им на общинската избирателна комисия не по-късно от 

32 дни преди изборния ден, съгласно чл. 416, ал. 4 от Изборния 

кодекс. Тоест трябва да се регистрира комитета и след това 32 дни 

преди изборите си внася документите с лицата, които подкрепят 

съответната кандидатура.  

И последния въпрос относно застъпниците. Застъпниците в 

изборите за общински съветници и за кметове се регистрират от 

общинската избирателна комисия до изборния ден по заявление 

образец (чл. 87, т. 18 от Изборния кодекс). Това е правомощието на 

общинската избирателна комисия.  



 60

Накрая на писмото предлагам да посочим Централната 

избирателна комисия ще приеме решение относно реда за 

регистрация на инициативните комитети и на застъпниците на 

кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове, с 

които ще може да се запознаете на интернет страницата на ЦИК.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин Николов 

приемате ли редакциите?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз редакциите ги приемам, но не 

можах да разбера ще изпращаме ли това писмо или няма да го 

изпращаме?  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване изпращането на писмото.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка Георгиева), против 

– няма.  

Госпожа Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, с писмо ЕП-23-41-3 от 

28.05.2019 г. сме получили по електронната поща благодарност от 

госпожа Кисьов, която беше назначена за член на секционната 

избирателна комисия в Дрезден. Тя ни е написала, че изказва 

специална благодарност и към госпожа Шекерлетова за създадените 

великолепни условия за работата в секцията. Така че колеги, за 

сведение на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря. 

Продължаваме с господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, първото писмо вх. № 

ЕП-22-448 от 27.05.2019 г.  

Откъде мога да проверя дали конкретно лице е взело участие 

в евроизбори 2019 г.?  
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Предлагам да остане за сведение. Има страница на ЦИК. Там 

има цялата информация. Ние повече от тази информация, която е на 

страницата на ЦИК не може да дадем.  

ЕП-22-453 от 27.05.2019 година. Името ми е Йоан Анастасов 

с адрес село Бабек – Пловдивско. Жител съм на Пловдив. Поне шест, 

седем месеца годишно живея в община Брезово, където плащам 

данъци, абониран съм за вестник, получавам официални писма от 

държавни институции. Пожелах на време да гласувам по настоящ 

адрес. За да получа удостоверение ми поискаха 10 лв. Отказах. За 

дългогодишния ми трудов стаж вземам пенсия под прага на бедност. 

Алчността на общинската администрация няма граници. Това ме 

лишава от конституционното ми право на гласуване. Написаното 

може да бъде потвърдено от кметския наместник на село Бабек и 

секретарката на кмета на Брезово. Всичко това важи и за съпругата 

ми. Едва ли ще промените нещо, но е добре да го знаете.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожа Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, искам да 

направя предложение да изпратим едно писмо на Националното 

сдружение на общините в Република България, с което да им 

обясним, че общините  събират такса за вписване по настоящ адрес. 

С наше предложение те да направят съответно предложение тази 

такса, където е възможно с решение на общинските съвети да не се 

събира такса от гражданите, особено когато се отнася за 

удостоверения свързани с участието на гражданите в изборния 

процес.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване направеното предложение от госпожа Дюкенджиева.   

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка Георгиева), против 

– няма.  
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № ЕП-22-456 от 

28.05.2019 г. до ЦИК.  

Здравейте, казвам се Иван Маринов от Сандански. 

Разглеждам протоколите на моята секция. Изписал е секцията. Не 

виждам да е отчетен моя глас. Разбирам, че не е отчетен, тъй като 

съм подал преференции за конкретен кандидат, а в протокола този 

кандидат е с нула преференции. Гласувал съм машинно. Ако ви 

трябва допълнителна информация като ЕГН, име на град, секция, 

което ви предоставям, мисля че е достатъчно да потвърдите, че това 

е секцията в която съм гласувал или самия ми вот, за да проверите 

защо не е отчетен или недействителен. Но при машинно гласуване е 

трудно да бъде недействителен.  

Колеги, разбрах, че има доста такива сигнали от различни 

избиратели, които се притесняват, че гласа им не е бил отчетен, 

гласували било машинно, било с хартиена бюлетина. Най-вече са 

разбрали, поради това, че са гласували с преференции и  са видели, 

че не им е отчетена преференцията. Там където са гласували явно, 

само те са били с преференция, а пише нула гласа. Така че предлагам 

да се приобщи към останалите сигнали или жалби, за да може да се 

вземе едно общо конкретно решение или да се отговаря на всеки 

един от тях поотделно.  

Уважаеми колеги, вижте в моя папка вътрешна мрежа има от 

прокуратурата на Република България Бюро по защита при главния 

прокурор.  

До  

госпожа Стефка Стоева – 

председател на Централната 

избирателна комисия  

На основание чл. 16, ал. 1 и във връзка с чл. 13, ал. 7 от 

Наредба за организацията и реда на проверка на декларациите и за 

установяване конфликт на интереси, моля да ни бъде предоставена 

информация дали по отношение на лицето, изписано с ЕГН, 

държавен служител в Бюрото по защита при главния прокурор са 
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налице обстоятелствата по чл. 153, ал. 3, т. 5 от Закона за МВР. 

Несъвместимост със службата в МВР е налице, когато държавни 

служители са президент, вицепрезидент, народен представител, член 

на Европейския парламент, кмет или общински съветник. 

Информацията е необходима във връзка с проверка по чл. 16, ал. 1 

от Наредбата за достоверността на обстоятелствата в декларацията 

за несъвместимост в едномесечен срок от нейното подаване на 

служителя при постъпването му на служба.  

Имам едно писмо, уважаеми колеги, ако счетете, че ние сме 

компетентни. То е до господин Ивайло Филипов – изпълнителен 

директор на Информационно обслужване. 

 Във връзка с постъпило писмо в Централната избирателна 

комисия, моля да извършите проверка за лицето, трите имена и ЕГН, 

дали е налице несъвместимост по чл. 153, ал. 1 т. 5 от Закона за МВР 

и съм описал каква е несъвместимостта, както ми е написано по 

писмото. Това е единия вариант да го изпратим на господин 

Филипов, за да може да ни даде обратна справка официална, дали 

това лице е избрано за общински съветник, кмет, член на 

Европейски парламент, президент, вицепрезидент или народен 

представител. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласно действащата наредба на 

Министерския съвет от 26.09.2019 г. всяко едно лице, което заема 

експертна длъжност, неговата декларация за несъвместимост трябва 

да бъде проверена за достоверност. В този случай за този служител 

на МВР тече тази проверка. И от нас се иска едно от основанията за 

несъвместимост на служител на МВР за заемане на изборна 

длъжност. От нас се иска информация дали лицето в момента е кмет, 

общински съветник, народен представител, член на Европейския 

парламент или президент или вицепрезидент.  

И от тази гледна точка може би само в частта за кметовете и 

общинските съветници може да поискаме тази информация. Хубаво 

е да отговорим колкото се може по-бързо, за да ги улесним колегите.   
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Бих предложил да дадем кратък срок на Информационно 

обслужване, примерно три дни, за да може по най-бързия начин да 

отговорим на министъра и на инспектората, за да могат наистина да 

си приключат проверката в този едномесечен срок.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложеното писмо.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка Георгиева), против 

– 1 (Ерхан Чаушев).  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, ЕП-09-16 от 

29.05.2019 година.  

Докладвам постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство. Изпратена ни е цялата преписка по предварителната 

проверка извършена от МВР. Става въпрос за една секция в село 

Костадинкино, Община Ихтиман, в която е отишъл един 

гласоподавател в 19.40 часа да гласува. Видял е, че било махнато 

информационно табло. Влезнал е вътре, но те са приключили 

гласуването. Отишъл е да гласува. Видял, че урната е празна. Питал 

е: Само аз ли съм гласувал? Те му отговорили, че са мислили, че е до 

19.00 часа изборния ден. И в 19.20 часа са приключили изборите и са 

започнали да броят.  

Пуснал си е гласа. От там се обадил на 112. Информирал е за 

случая. Взети са обяснения от всичките членове на секционната 

избирателна комисия. Приложени са две информационни табели, 

като на едната пише 7 – 7.30 откриване на изборния ден, на другата 

20 – 20.10 часа приключване и брой на гласувалите.  

Друга табела са ни изпратили, която е 6 – 6.30 откриване и 

възникнали проблеми. Това са часове за обаждане в общината. 

Другото е 19.00 до 19.10 часа приключване, брой на гласувалите и 

продължава ли гласуването.  
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Всички прочетоха показанията на всички членове на 

секционната избирателна комисия. Казаха, че са видели тази табела 

и са се заблудили, че изборния ден е до 19.00 часа. И към 19.10 - 

19.15 часа са приключили гласуването. Но въпреки това са 

допуснали този избирател да гласува, независимо, че са започнали 

броенето.  И  това му е направило впечатление, че неговия глас ще 

се компрометира. Тоест ще разберат за кого е гласувал.  

Прокуратурата счита, че не е налице постановлението за 

отказ за образуване на досъдебно производство по прокурорска 

преписка 484 – 2019 г. по описа на районна прокуратура Ихтиман. 

Отказва да образува досъдебно производство и прекратява 

преписката.  

Настоящето постановление ведно с материалите по 

преписката да се изпратят на Централната избирателна комисия, с 

оглед преценка за извършено нарушение на изборния процес и 

предприемане на съответни административно наказателни действия 

по отношение на виновните лица, като своевременно бъдем 

уведомени за резултатите.  

Това е доклада с цялата преписка както казах, че е изпратена.  

Уважаеми колеги, с оглед на изложените факти, че се касае за 

секционна избирателна комисия, предлагам да се изпрати по 

компетентност на районна избирателна комисия София област, № 26 

районна избирателна комисия.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да се 

направи копие от всички материали. Да не изпращаме оригинала. 

Евентуално след извършване на проверката оригинала, да се върне 

на районна прокуратура Ихтиман за архивиране евентуално.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване изпращането към РИК 26.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 



 66

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Колеги, преминаваме към точка 1 – Доклади относно искания 

за отваряне на запечатани помещения.  

Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в моя папка от днешното 

заседание има проект на решение за отваряне на запечатано 

помещение. По електронната поща с вх. № ЦИК -14-3 от 28.05.2019 

г. в Централната избирателна комисия е постъпило искане от кмета 

на Община Лесичово, област Пазарджик, за разрешаване на достъп 

до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от изборите за президент и вицепрезидент 2016 г., 

Национални референдуми 2013 г, 2015 г., 2016 г., изборите за 

народни представители 2017 г., изборите за членове на Европейския 

парламент през 2014 г. Достъпът до помещението е необходим във 

връзка с изтичане на срока на съхранение и предаването на книжата 

и материалите от изборите за членове на Европейския парламент 

2014 г. и от Националния референдум 2013 г.  

В тази връзка съм подготвил проект на решение, с което 

разрешаваме отваряне на запечатаното помещение при спазване на 

наше Решение 243-ЕП от 2.05.2019 г.  

Предлагам да го гласуваме.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване Решението за отваряне на запечатано помещение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Решение № 453 ПВРЕПНСНР.  

Господин Баханов заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-14-56 

от 28.05.2019 г. постъпило е искане от кмета на община Иваново, 
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област Русе за отваряне на запечатано помещение в община 

Иваново, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за членове на Европейски парламент от Република 

България 2014 и изборите за общински съветници и кметове и 

национален референдум 2015 г. Искането е във връзка с изтичане 

срока на съхранение и необходимостта от извършена експертиза, 

научно-техническа обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ 

– Русе на книжата и материалите от изборите за членове на 

Европейски парламент на Република България през 2014 г.  

Подготвил съм решение, което е във вътрешна мрежа в моя 

папка, с което предлагам да им разрешим отваряне на описаното в 

искането помещение за извършване на действията, които са 

посочени в искането.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване проекта за решение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Решението е № 454 ЕПМИНР.  

Господин Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № ЕП-22-298 индекс 1 от днешна дата е 

постъпило нещо като жалба, която първоначално е била адресирана 

до министъра на правосъдието. Дописано е на ръка, че е адресирана 

до нас от Силвия Димитрова Райчева, относно непозволен контрол 

на виртуалните комуникации с Министерство на правосъдието и 

адрес предоставен ми от съда на Съвета на Европа. Уведомление за 

кибершпионаж в предизборна кампания 2019 г. и бездействие на 

ЦИК. Може да се запознаете в моя папка с тази жалба. Предлагам я 

за сведение.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин Димитров.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За сведение. Секретарят на Община 

Лясковец ни е изпратил документите по електронната поща, с които 

е назначена комисията, която е отворила помещението. Имаме 

решение, с което сме им разрешили, както и протоколи от по-

нататъшните действия до затваряне на помещението.  

Имам още едно нещо за сведение. Прокуратурата в Гоце 

Делчев, която е районната, както и тази която е в Благоевград ни 

връщат съобщение, че по повод на преписката образувана по жалба 

на Сайди Чолак е направена проверка и производството е 

прекратено.  

Такова е писмото от МВР Гоце Делчев.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, приключваме. 

Обявявам следващото заседание утре в 10.00 часа.  

 

(Закрито в 16,45 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 

     Севинч Солакова 

 

 

Стенографи: 

Стойка Белова 

 

Силвия Михайлова 


