ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 58
На 3 юни 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклади по дела, жалби, сигнали и

административно-

наказателни преписки.
Докладва: Мария Бойкинова
2. Разни
Докладват:

Николай

Николов,

Кристина Стефанова, Емил Войнов,
Димитър

Димитров,

Йорданка

Ганчева, Севинч Солакова
3. Медийни пакети.
Докладва:

Катя

Иванова,

Севинч

Солакова
ПРИСЪСТВАХА:

Стефка

Стоева,

Кристина

Цанкова

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Андрей Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
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Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Ивайло Ивков и Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 10,25 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден колеги. Откривам
днешното заседание. Имаме необходимия кворум.
Предложен е проект за дневен ред.
Госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля за нова точка
в дневния ред – Доклади по медийни пакети.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Колеги, ако няма други желаещи за включване, моля
процедура по гласуване на предложения дневен ред с допълненията.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева), против – няма.
По точка първа от дневния ред - Доклади по дела, жалби,
сигнали и административнонаказателни преписки.
Госпожо Бойкинова имате думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка
трябва да има проект на Решение № 445 и то е по писмо от СЕМ, в
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което ни изпращат за преценка по компетентност един брой носител
на запис на програмата на Би Ти Ви. След като изгледах
електронния запис установих, че в изборния ден в емисията новини
по Би Ти Ви в 18.56 часа са огласени резултати от данни на екзит
пол на социологическа агенция Алфа рисърч. Поради което ви
предлагам да установим нарушение извършено от доставчика на
медийни услуги Би Ти Ви медия груп, за това че в изборния ден,
преди приключване на изборния ден са огласили резултатите от
допитване до общественото мнение на социологическа агенция
Алфа рисърч, което представлява нарушение на разпоредбата на чл.
205, ал. 5 от Изборния кодекс, която забранява в предизборния и в
изборния ден да се огласяват резултатите от допитванията на
социологическите агенции.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата. Има ли друго
становище, бележки към проекта за решение? Ако няма, моля
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против –1 (Кристина Стефанова).
Номерът на Решението е 461.
Имате ли още доклад по тази точка? Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка
трябва да има проект за Решение 478. Това е жалба от Михаела
Иванова Михайлова, която е заместник-председател в една
секционна избирателна комисия в Ямбол.
В изборния ден по сведение на самата секционна избирателна
комисия тя многократно е напускала изборното помещение. На
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въпрос кога ще се върне и къде, не е отговаряла на председателя.
Възникнали са пререкания относно това, че напуска без уважителни
причини секционната избирателна комисия.
Секционната избирателна комисия със своя жалба до
районната избирателна комисия озаглавена жалба е сигнализирала
районна избирателна комисия, че госпожа Михайлова не е дошла
сутринта при отварянето на секцията. Не е присъствала и при
подготовката на изборното помещение, както и при получаване на
изборните книжа и материали и в изборния ден едва след
позвъняване се е явила в секцията, след което е напуснала.
Районната избирателна комисия е направила проверка. И с Решение
141 ЕП е уважила жалбата на членовете на секционната избирателна
комисия и е взела решение да се състави акт за установяване на
административно нарушение. Срещу това решение постъпва жалба в
Централната избирателна комисия, като госпожа Михайлова твърди,
че е имала здравословни проблеми, болки в корема. Наложило се е
да посети лекар и са уважителни причините, поради които е
отсъствала в изборния ден.
Моето мнение е, че следва да оставим без разглеждане
жалбата на Михаела Иванова. Това решение на районната
избирателна комисия всъщност представлява част от процедурата
на налагане на едно административно наказание на лицата
допуснали нарушение в хода на изборния процес. И евентуално след
издаване на акт за установяване на административно нарушение,
жалбоподателката има право да направи тези възражения, които е
направила пред нас и е приложила амбулаторен лист от медицински
център. И евентуално след издаване на наказателно постановление
същата може да го обжалва. Поради което ви предлагам на това
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основание да оставим без разглеждане жалбата на Михаела Иванова
Михайлова.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма други
предложения извън това на докладчика, моля процедура по
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева), против – няма.
Решение 462.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
сигнал от господин Турлаков, който твърди, че Централната
избирателна комисия се е произнесла по негов сигнал за
закононарушение. Централната избирателна комисия с Решение 431
в изборния ден се произнесе относно нарушение на разпоредбата на
чл. 205, ал. 5 извършено от доставчика на медийни услуги „24 часа“
затова, че бяха публикувани данни от резултати от гласуванията и
допитванията до общественото мнение.
В сигнала той казва, да Централната избирателна комисия се
произнесе по моя сигнал. Но не е съгласен с това, че името му е
публично оповестено, тъй като то е цитирано в Решението на
Централната избирателна комисия. Казва, че не е давал съгласие за
това името му да фигурира и да му се публикува.
Изготвен е отговор от юрисконсулт Милена Радославова,
която е нашето длъжностно лице по защита на личните данни, с
който отговор аз съм съгласна. И в който казваме, че съгласно чл. 54,
ал. 2 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия
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поддържа интернет страница, на която публикува незабавно
решенията си, пълните стенографски протоколи от заседанията си,
включително

работните

такива,

методическите

указания,

предварителните и окончателните резултати, включително от
машинно гласуване и всички други данни. Отделно от това
заседанията ни се излъчват онлайн. Поддържаме и архив на тези
онлайн заседания. Така че Централната избирателна комисия,
съгласно изискванията на Изборния кодекс работи в условията на
пълна прозрачност и публичност, поради което няма как ни да
изискваме съгласието на всички, които подават сигнали или на
всички лица, дали те са съгласни, тъй като самия Изборен кодекс
постановява, ние да работим при пълна публичност и прозрачност.
И в допълнение обработването на личните данни от
Централната избирателна комисия се извършва законосъобразно и
на основание чл. 6, § 1 от регламент, в който обработването е
необходимо за спазването на законовото задължение съгласно
разпоредбите на Изборния кодекс, което се прилага спрямо
администратора
обществения

и

когато

интерес

или

е

необходимо

при

за

упражняване

изпълнение
на

на

официални

правомощия, каквито са изброените в чл. 54 от Изборния кодекс,
правомощия на Централната избирателна комисия да публикува
всички решения и пълните стенографски протоколи от заседанията
си.
Предлагам в този смисъл да му отговорим.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Николов по проекта
за отговор.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаема госпожо председател,
уважаеми колеги, запознах се с писмото на гражданина, както и с
отговора съответно до този господин. Аз подкрепям, писмото така
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както е изработено в момента. Защото съгласно общия регламент за
защита на личните данни, който е цитиран в третия абзац на
писмото. Тогава когато един публичен орган изпълнява своите
функции във връзка с писма, жалби, молби и т.н., които се получават
в неговото деловодство и са по повод на изпълнението на функциите
му, изрично съгласие на съответния гражданин не е необходимо.
Това е част от официалните правомощия на съответния държавен
орган. Това на първо място.
На второ място, може би бихме могли да добавим, че
обстоятелството, че негово име фигурира в административен акт на
комисията, който е на нейния сайт, всъщност не означава, че е
засегнат режима на личните данни по простата причина, че имената
в частност и личното и фамилното, не представляват лични данни,
които са с предмет на особена защита. Има малко спорове по
отношение на бащиното име. Но като цяло и в практиката и трите
съставки на името не се възприемат като лични данни. Така че от
тази гледна точка, ние по никакъв начин не сме засегнали неговите
интереси. Дори предлагам добавка в този смисъл. И в съдебните
актове също е така. В множество от случаите в споменаването на
имената на страните в процеса физически лица не води до засягане
на режима. Това е общо приета практика и в административните
органи.
Така че с тази добавка, посочването на вашите имена в
решението на Централната избирателна комисия не съставлява
нарушение, тъй като самите те не съставляват лични данни по
смисъла на общия регламент. Това ми е предложението. Подкрепям
писмото.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът приема ли това
допълнение?
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КАТЯ ИВАНОВА: Аз си мислих да допълним и това, че
Централната избирателна комисия за нуждите на изборния процес е
приела указание относно обработването и защитата на личните
данни съвместно с Комисията за защита на личните данни и
изнесената информация не нарушава тези указания.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Възприема ли докладчика и това
допълнение? Други колеги? Няма.
Моля колеги, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева), против – няма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви един
сигнал от Сдружението „БОЕЦ“ - Българска обединена с една цел.
Това е пълното наименование. В сигнала се казва, че в качеството им
на неправителствена организация сезират Централната избирателна
комисия относно изявленията на господин Карадайъ и господин
Пеевски направени на 29.05.2019 г. в Парламента на Република
България пред национална медия, с който заявяват, че са избрани за
членове на Европейския парламент, но се отказват в полза на
следващите кандидати.
Сдружението счита, че с тези действия направени от
господин Карадайъ и Делян Пеевски се цели да се направи
провокация и опит за склоняване на членовете на ЦИК към
неправомерни решения. Напомнят ни, че съгласно чл. 54, ал. 1, т. 6
Централната избирателна комисия обявява резултатите от изборите
и издава удостоверение за избраните членове на Европейския
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парламент. Счита, че е абсолютно недопустимо Централната
избирателна комисия да издаде удостоверение на неизбрани
кандидати по силата на отказа и желанието на други избрани вече
кандидати и съответно удовлетворяването им на тези откази от
Централната избирателна комисия с решение. Счита, че такива
откази господин Карадайъ и Пеевски могат да направят само пред
Европейския парламент в определен срок. Прилагат ни мнение на
господин Томов, който е бивш член на Централната избирателна
комисия.
Изискват от нас стриктно да спазваме Изборния кодекс и да
уведомим незабавно Българския парламент за имената на всички
български депутати избрани за членове на Европейския парламент.
Уведомяват ни, че ще сезират Прокуратурата за престъпление
по служба, изборно престъпление, фалшифициране на изборните
резултати срещу тези членове на Централната избирателна комисия,
които подкрепят решението. Както и, че ще уведомят Европейски
парламент за подмяна на вота.
Докладвам ви този сигнал за сведение, защото Централната
избирателна комисия с Решение № 456 от 31.05.2019 г. обяви
избраните членове на Европейския парламент. Връчи съответно
удостоверенията. Решенията са обнародвани в държавен вестник и
съответно Централната избирателна комисия ще изпрати списъка с
имената на избраните членове на Европейския парламент.
Предлагам сигнала да оставим за сведение, тъй като
Централната избирателна комисия в съответствие със своите
правомощия е обявила изборните резултати, обявила е имената на
членовете и си е изпълнила законовите задължения. И няма
задължени да коментира коментарите на бивши членове на
Централната избирателна комисия или на кандидати за членове на
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Европейския парламент какво са казали пред националните медии.
Същите са подали заявление за отказ пред Централната избирателна
комисия. Централната избирателна комисия ги е разгледала,
постановила е своите решения и с това е изпълнила задълженията си
и процедурата е приключила.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Приключихте ли доклада?
Съдът ще каже. Има две касационни жалби. Съдът ще се произнесе.
Колеги, ако няма други изказвания по жалби и сигнали,
преминаваме към точка трета - Медийни пакети.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: РИК Пазарджик е взел решение.
Разгледал е сигнала и с решение 226 е решил, че няма как да се
установи кой администрира персонално фейсбук групата. Така че
докладвам тази жалба. Тя е дошла при нас като сигнал, по повод на
решението на РИК - Пазарджик.
Докладвано ли е? Не знам защо е резолирано при мен при
това с оригинал. Благодаря.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Това се дължи на двойното
постъпване на книжа. Може да благодарите на госпожа Стойчева.
Продължаваме с точка втора – Медийни пакети.
Госпожо Иванова имате думата
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, най-напред да ви кажа,
че в днешно заседание извън папки ще видите справка относно
медийните пакети изплатени към 31 май до момента. Аз ще ви
докладвам няколко искания за изплащане по договори за медийни
пакети.
С вх. № ЕП-24-286 от 28.05.2019 г. е постъпило искане от
Фрог нюз ЕООД по договор за медийни пакети с входящ № ЕП-24128 от 7.05.2019 г., сключен с Политическа партия „Волт“.
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Приложени са всички необходими документи. Договорът е изпълнен
изцяло. Предлагам да бъде одобрено плащането.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания? Ако няма
колеги, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), против – няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам иск с вх. № ЕП-24-288 от
28.05.2019 г. по договор за медийни пакети с вх. № ЕП 24-53 от
1.05.2019 г. между телевизия Евроком и Политическа партия
„Българско национално обединение“. Същият е окомплектован с
необходимите документи. Изпълнен е изцяло. Предлагам одобряване
на плащането.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, гласуваме.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № ЕП-24-289 от 28.05.2019 г.
от Телевизия Евроком по договор за медийни пакети с вх. № ЕП-24163 от 10.05.2019 г. сключен с Политическа партия „Българско
национално обединение“. Договорът е изпълнен изцяло и е
окомплектован с необходимите документи. Предлагам одобряване
на плащането.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № ЕП-24-290 от 28.05.2019 г.
от Телевизия Евроком по договор за медийни пакети ЕП-24-210 от
13.05.2019 г. сключен с Политическа партия „Българско национално
обединение“.

Изпълнен

е

договора

изцяло.

Приложени

са

необходимите документи. Предлагам одобряване на плащането.
ПРЕДС.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колеги,

процедура

по

одобрение. Гласуваме.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № ЕП-24-291 от 28.05.2019 г.
от Телевизия Евроком по договор за медийни пакети ЕП-24-228 от
15.05.2019 г. сключен с инициативен комитет за издигане на
независим кандидат Венислава Пламенова Атанасова. Изпълнен е
договора. Приложени са необходимите документи. Предлагам
одобряване на плащането.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня
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Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам искане с вх. № ЕП-24292 от 29.05.2019 г. от Фрог нюз ЕООД по договор за медийни
пакети ЕП-24-181 от 10.05.2019 г. сключен с Политическа партия
„Движение 21“. Приложени са необходимите документи. Договорът
е изпълнен. Предлагам одобряване на плащането.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам искане с вх. № ЕП-24298 от 30.05.2019 г. от „168 часа“ ЕООД по договор за медийни
пакети ЕП-24-207 от 13.05.2019 г. сключен с коалиция от партии
„Път на младите“. Договорът е изпълнен. Приложени са всички
изискуеми документи. Предлагам одобряване на плащането.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав

14
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам искане с вх. № ЕП-24299 от 30.05.2019 г. от „168 часа“ ЕООД по договор за медийни
пакети с вх. № ЕП-24-168 от 9.05.2019 г. сключен с Политическа
партия

„Зелените“.

Договорът

е

изпълнен.

Приложени

са

необходимите документи. Предлагам одобряване на плащането.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Искане ЕП-24-301 от 30.05.2019 г. от
Телевизия Евроком ООД по договор за медийни пакети, ЕП-24-171
от 9.05.2019 г. сключен с коалиция от партии „Воля – българските
родолюбци“.

Договорът

е

изпълнен

изцяло.

Приложени

са

необходимите документи. Предлагам одобряване на плащането
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, гласуваме.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– няма.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, искане за плащане вх. № ЕП-24302 от 30.05.2019 г. от Телевизия Евроком по договор за медийни
пакети ЕП-24-105 от 3.05.2019 г., сключен с Политическа партия
„Зелените“.

Договорът

е

изпълнен

изцяло.

Приложени

са

необходимите документи. Моля за вашето решение за одобряване на
плащането.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № ЕП-24-303 от 30.05.2019 г.
от Телевизия Евроком по договор за медийни пакети ЕП-24-152 от
8.05.2019 г. сключен с Коалиция от партии „Възход“. Договорът е
изпълнен изцяло. Приложени са необходимите документи. Моля за
решение за одобряване на плащането.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № ЕП-24-304 от 30.05.2019 г.
от Телевизия Евроком по договор за медийни пакети ЕП-24-97 от
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3.05.2019 г., сключен с Политическа партия „ВОЛТ“. Договорът е
изпълнен изцяло. Приложени са необходимите документи. Моля за
одобряване на плащането.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля процедура по
гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № ЕП-24-305 от 30.05.2019 г.
от Телевизия Евроком по договор за медийни пакети ЕП-24-98 от
3.05.2019 г., сключен с Коалиция от партии „Движение заедно“.
Договорът е изпълнен. Приложени са необходимите документи.
Моля за одобрение на плащането.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, гласуваме.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № ЕП-24-306 от 30.05.2019 г.
от Агенция КРОСС ООД по договор за медийни пакети ЕП-24-212
от 13.05.2019 г. сключен с Политическа партия „Движение 21“.
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Договорът е изпълнен. Приложени са необходимите документи.
Моля за решение за одобряване на плащането.
ПРЕДС.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колеги,

процедура по

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

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Солакова по тази точка
заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпило е
искане на 31.05.2019 г. от Инициативен комитет за издигане на
Десислава Иванчева уеб Граунд ЕООД в изпълнение на договор
между тях за медиен пакет одобрен с решение на Централната
избирателна комисия. Представени са фактура, приемо-предавателен
протокол между двете страни. Аз ще помоля и ръководителя на
групата медийни пакети да погледне ЕП-24-317. Приложено е копие
от страницата на Актуално ком за банер. Аз не виждам датата да е в
рамките на договора, който е сключен, а именно от 26 април до 25
май 2019 г. Приложен е сертификат. Тъй като договора е за банер и
за PR публикация, за PR публикацията разпечатката е от 21 май 2019
г., т. е. в рамките на договора. Казах ви, че е приложен и сертификат.
Тъй като не виждам да е представено доказателство за
изпълнение в частта относно банера да е в рамките на срока
доказателството, предлагам да изпратим писмо да се представи
доказателство, съгласно т. 26.2 от Решение 160-ЕП от 12 април 2019
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г. на Централната избирателна комисия за изпълнение на договора в
частта относно публикация на банер.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги. Госпожа
Цанева имате думата.
ТАНЯ ЦАНЕВА: По отношение на банери, ние получаваме
от съответната медия сертификат, в който е записан периода на
излъчване. Такъв сертификат има към приложените. Документи. Не
възразявам, ако прецени комисията да искаме още допълнителен
материал.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз се съобразявам, тъй като
нямам опит с медийните пакети, а със становището на ръководителя
на групата, дотолкова доколкото сертификата е издаден на 30 май
2019 г. Посочва период от 21 май до 24 май 2019 г., какъвто е и
периода на договора сключен между двете страни и одобрен от
Централната избирателна комисия. В този смисъл са представени
всички доказателства за изпълнението на договора. Предложението
ми ще бъде да го одобрим и да одобрим изплащането на сумата така
както

е

посочено

в

искането,

фактурата

и

представените

доказателства по договора.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги, след станалите
разисквания. Предлага се одобрение на договора. Има ли различно
становище? Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), против – няма.
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Госпожа Солакова продължава доклада.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Още едно искане от Коалиция
„Движение заедно“ уеб Граунд по сключен договор между двете
страни,

одобрен

от

Централната

избирателна

комисия.

В

съответствие с Решение 160 на ЦИК е представена фактура.
Договорът е за две платени публикации на сайта на Актуално ком.
Имаме приемо-предавателен протокол, както и в предишния случай
към договора и каквото е изискването на Решението на Централната
избирателна комисия. Копия от публикациите на 21 май 2019 г.
съответно на 14 май 2019 г. в периода одобрен в договора по т. 2.1 от
26 април до 25 май 2019 г. В този смисъл са изпълнени изискванията
по решението да се представят доказателства за изпълнението на
договора. Предлагам ви да одобрим изплащането на медийния пакет.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия
Стойчева, Таня Цанева,), против – няма.
Колеги, преминаваме към точка разни.
Господин Николов има думата. Той излезе.
Госпожа Стефанова заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП06-116 от 30.05.2019 г. сме получили запитване от госпожа Гергана
Генова относно машинно гласуване в секция 23 във Видин. Следва
ли членовете на Комисията да си изплащат допълнително
възнаграждение в размер на 15 лева, в случай, че машината не е
стартирала за машинно гласуване?
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Подготвила съм отговор на писмо във връзка и с
публикуваното съобщение на нашата страница. Възнагражденията
на членовете на секционните избирателни комисии в секции с
машинно гласуване получават и възнаграждението по т. 2.5 по
Решение 5 ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК независимо, че машинното
гласувано не е произведено по технически причини.
Предлагам да изпратим това писмо на госпожа Генова.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Приема ли докладчика да
разместим?
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Приемам, ще го направя в
контекста на съобщението с нанесените корекции от петък.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма други
изказвания и корекции към проекта за писмо, процедура по
гласуване, моля.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), против
– няма.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, на 30.05.2019 г. с вх. №
ЕП-00-283 сме получили писмо от господин Филипов във връзка с
публикувания списък на кандидатите и получените от тях
преференции. Докладвам го за информация и сведение. Тази
информация е била изисквана доколкото разбрах във връзка с
решението ни от петък за публикуване на членовете на Европейски
парламент.
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Колеги, с вх. № ЕП-25-26-5 от 30.05.2019 г. сме получили
писмо от Ани Великанова, която ни уведомява, че Инвестор медия
груп са приключили с отчитането по сключения с нас договор. И
данните от гарп за телевизията и за целия период на кампанията ще
ги имат тази седмица и веднага след като ги получат ще ни ги
предоставят. Докладвам го отново за сведение.
Колеги, връщам на доклад покана за ХVI конференция на
органите за управление на избори на тема: „Решаване на спорове в
областите на изборите“ – Братислава – Словашка република, която
ще се проведе на 27-ми и 28-ми юни 2019 г. Писмото е докладвано
на 2 април. Трябва да решим кои представители ще присъстват на
конференцията на Венецианска комисия.
Това което е написано в поканата е, че регистрацията се
извършва онлайн. На 27 юни започва конференцията в 9.00 часа и на
завършва на 28 юни в 17.00 часа в Братиславски замък. Като ни
съветват да побързаме с резервациите в околността за хотели.
Няма ограничение за броя на представителите, защото
разходите се поемат от Централната избирателна комисия относно
нощувката. Това което е написано, че резервацията е за сметка на
комисията, като на самата конференция най-вероятно там ще има
през деня храна и официална вечеря. Не е написано изрично като
разход, че организаторите ще поемат разходите на участниците.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Кога изтича срока?
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Няма срок, но ние сме получили
писмото на 1 април с уговорката, когато го докладвах веднага след
изборите да го върна. Това което ме притеснява е, че наистина
трябва да се намерят резервации в околността за да е удобно на
участниците. Няма много време. Желание изявиха госпожа Ганчева
и госпожа Цанева в неформален разговор.
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На това събитие, лично мое мнение е, че трябва да
присъстваме, специално на Венецианска комисия.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, явно нямаме готовност.
Добре е да отиде представител на Комисията. Ако искате да
поговорим допълнително и утре да вземем решение. Хубаво е на
Венецианската комисия да има представител. Предлагам да го
обсъдим и утре отново да го внесем.
Господин Николов заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моя днешна
папка има едно изостанало писмо от заседанието в петък. Ще моля
да се запознаете. Гражданката госпожа Маврова прави оплакване, че
в изборния ден в секцията в чужбина организирана в постоянното
представителство във Виена, самата секционна избирателна комисия
била организирана на втория етаж. Това е затруднявало избиратели с
малки деца, избиратели с физически затруднения. Затова се отправя
въпрос

при

следващи

избори

съответно

секцията

да

бъде

организирана, както е било и преди на първия етаж.
Изготвил съм писмо, което може да видите в моя днешна
папка. С него препращаме оплакването на гражданката до господин
Иван Найденов, постоянен секретар на Министерство на външните
работи със следния текст.
Приложено

изпращаме

Ви

по

компетентност

писмо

постъпило на електронната поща от 30 май 2019 г. на Централната
избирателна комисия с молба, при следващи избори при които се
предвижда гласуване на български граждани извън страната,
секционната избирателна комисия в постоянното представителство
на Република България във Виена – Република Австрия, да се
организира на първия етаж на сградата.
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Съответно нашите правомощия са да определим само
местата, в смисъл населените места, в които се организират секции
за гласуване извън страната, но не и конкретните адреси, както и
разположението на конкретния адрес. От тази гледна точка считам,
че този въпрос е от компетенциите на Външно министерство.
Предлагам изпращане по компетентност.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма други
виждания, моля процедура по гласуване на предложения отговор.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева,), против – няма.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Николов продължава.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Имам още един въпрос. Вх. № ЕП22-454-1 от 31.05.2019 г. на електронната поща на Комисията е
постъпило отново запитване от страна на господин Стоян Калев.
Господин Калев твърди, че законното положение им е неясно
и затова се питам, каква е причината от страна на ЦИК да няма
проверка на гласовете от чужбина. Имам сведение, че сънародници с
двойно гражданство са използвали два пъти правото си на глас, един
път за България и втори път за друга европейска държава. Същият
въпрос господин Калев ни го постави с електронно писмо от 27 май.
На 30 май му беше изпратен отговор със следното съдържание.
Уведомяваме Ви, че когато едно лице е гражданин на две
различни държави членки на Европейски съюз има право да гласува
за национална листа само в една от двете страни. Нарушилият това
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задължение носи отговорност според националното европейско
законодателство.
Очевидно господин Калев иска проверка по повод на това
негово съмнение, че сънародници с двойно гражданство са
използвали два пъти правото си на глас.
Както в първото му писмо от 27 май, така и по повод на
отговора във второто му писмо от 31 май, той не сочи конкретни
имена, не сочи в кои секции в чужбина, изобщо не сочи в коя страна
се извършва това.
Считам, че ако нямаме конкретни данни за лица, които са
злоупотребили с това право в нарушение на европейския регламент
или директива, много трудно бихме могли да извършим някаква
допълнителна проверка. Затова бих предложил в този случай това
второ писмо да остане за сведение.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря ви господин Николов.
Господин Войнов заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЕП22-460 от 28 май. То е от господин Анастасов, който е председател
на секционна избирателна комисия. По два въпроса ни пише.
Първият е свързан с визуализирането на избор на избирателя
на екрана на машината след натискане на бутна преглед. Когато не е
избрана преференция под името на партията, която е избрана с
големи удебелени букви се изписва не е направен избор. При така
изписани текст избирателите се притесняват, че нещо не е както
трябва, тъй като текста се набива на очи и първото, което прочитат
избирателите е не е направен избор.
Моля да се вземат мерки за следващите избори с машинно
гласуване шрифта и размера на надписите да бъде съобразен с този
проблем.
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Вторият въпрос, който поставя е свързан с техника, който
обслужва машините за гласуване. Тъй като постоянния му адрес бил
в другия край на града, той не е имал възможност да гласува и те са
направили запитване в районната избирателна комисия дали могат
да го допишат под чертата в избирателни списък. От районната
избирателна комисия са им отговорили отрицателно. Въпросът
който поставя е.
Моля да се вземат мерки. Техникът който е длъжен да бъде
през целия изборен ден налице при машините да бъде вписан в
Изборния кодекс като лице, което е възможно да бъде вписано под
черта, както са записани членовете на СИК.
Подготвил съм отговор със следното съдържание.
В Централната избирателна комисия е важно мнението на
участниците в изборния процес и Ви благодарим за сигнала свързан
с шрифта и размера на надписите на екрана на машината.
Районната избирателна комисия Ви е отговорила правилно
относно избирателите, които могат да бъдат дописани в избирателни
списък. Изменение на Изборния кодекс в тази насока е от
компетенциите на Народното събрание.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги, проекта за
отговор.
Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), против – няма.
Имате ли още доклад господин Войнов? Заповядайте.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващо писмо е с вх. № ЕП-22-463 от 28
май 2019 г. То е от Георги Герасимов със следното съдържание.
Здравейте, проверих онлайн следния протокол. Става въпрос
за секция 23-46-09-055. Според този протокол са гласували 251 от
251 души записани, плюс девет дописани. Моля за информация, тези
251 дали са всички в списъка или са отбелязани в деня на избора.
Защото лично знам за хора, които не са гласували.
Отговорът който съм подготвил е.
Във връзка с Ваше писмо ви информираме следното. В
секция номер еди-кой си, броя на избирателите в избирателния
списък при предаването му на секционната избирателна комисия е
583. Секционната избирателна комисия е допуснала грешка като в т.
1 е записала 251, вместо 583.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване
на отговора.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), против
– няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последното писмо, което искам да ви
докладвам е с вх. № ЕП-22-464 от 28-05.2019 г. То е от Спасимир
Пилев, който ни пише следното.
Уважаеми госпожи и господа, при проверка на протокол от
избирателна секция 006 в гр. Септември и числовите данни от
протокола установяваме, че има разминаване в двата документа при
записване на преференциите. В протокола са отбелязани по една
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преференция за Тома Велев и Владимир Венски от Демократична
България. В числовите данни от протокола срещу двете имена е
записано нула.
Отговорът, който съм подготвил.
Във връзка с Ваше писмо Ви информираме, че грешките от
числовите данни в избирателната секция установени от вас вече са
отстранени.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, който е съгласен с
предложения отговор, моля процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– няма.
Господин

Димитров

заповядайте.

Вие

сте

следващия

докладчик по дневния ред.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С ЕП-06-139 от 31.05.2019 г. е
изпратена преписката съдържаща заповед за назначаване на комисия
за отваряне на помещенията и протоколите за отваряне и затваряне.
Трябва да приемем за сведение. За община Лесичово.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател
уважаеми колеги, докладвам вх. № ЕП-03-1-17 от 3.06.2019 г. Това е
превода, който възложихме съгласно протоколно решение от 30 май
на преписка, която е приложена към доклад от работна група общи
въпроси. Докладвам го за сведение и за запознаване.
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Докладвам вх. № ЦИК-09-98 от 31 май 2019 г. и ЦИК-09-99
от 31 май 2019 г. Това е информация предоставена от госпожа
Тихолова във връзка със Sirca bc. Докладваме за сведение. Ако
някой колега прецени, че има материал, който следва да бъде върнат
на доклад.
Докладвам вх. № ЕП-00-8-141 от 31.05.2019 г. Това е отговор,
който е изпратен през контактната точка на България с оглед
санкцията на Централната избирателна комисия.
Докладвам вх. № ЦИК-07-114-586 от 31.05.2019 г. Това е
файл нотификация във връзка със Sirca bc.
На мой доклад е разпределена и преписка с вх. № ЦИК-07114-585 от 31.05.2019 г., която е до контактната точка, с копие до
контактната точка. Предполагам, че ще трябва да получим
информация от техническия екип, който обслужва. Става въпрос за
някакви доколкото разбирам промени в логването и паролите. Аз ще
възложа и превод на тази преписка. Сега го докладвам само за
сведение.
В папка във вътрешната мрежа има обобщена таблица, мисля
че се казва, български граждани регистрирани да гласуват в
съответната държава, която обобщава всички български граждани,
които съответно сме информирали, пристигнала е информация през
контактната точка. И след наша санкция по предложения начин от
Информационно обслужване е извършена идентификация и са
изпратени на съответните контактни точки.
Докладвам за сведение и запознаване. Тя е във вътрешната
мрежа.
Освен това в папка с моите инициали е частта, която
обикновено обобщава данните от произведените избори за гласуване
извън страната накратко, която се ползва като част в увода за

29
традиционния бюлетин. Докладвам го за сведение и запознаване. И
ще го оставя на разположение на директора на Дирекция
„Администрация“, с оглед предстоящото ми излизане в отпуск, ако
прецени комисията и уважаемата госпожа председател, че в този вид
може да бъде. Някои колеги, ако имат забележки, моля погледнете
го.
В тази връзка искам да докладвам едно писмо, което не съм
го изписала, но ще ви го възпроизведа като текст. Като предлагам то
да бъде до министъра на външните работи с копие до господин Иван
Найденов и предлагам и копие до господин Калин Анастасов –
главния секретар, с оглед това, че тези лица бяха, единия
председател, другия заместник-председател на работна група
изборни въпроси.
Колеги, проекта на писмо, който ще ви прочета като текст,
обективира

така

наречените

благодарствени

писма.

Защото

благодарствено писмо предлагам да изпратим до Министерство на
външните работи.
Централната избирателна комисия благодари на Вас и на
ръководената от Вас институция за подготовката и създадената
организация на изборите извън страната произведени на 26 май 2019
г., добрата координация на Министерство на външните работи с
дипломатическите и консулските представителства, както и с
българските общности в чужбина и доброто взаимодействие с ЦИК
по време на целия изборен процес. Заедно с това изразяваме и
нашата увереност, че при следващи избори отново ще си съвместим
усилията за да гарантираме прозрачни, честни и свободни избори на
българските граждани извън страната.
Това е проекта на писмо, който ви предлагам да изпратим до
Министерство на външните работи.
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря госпожо Ганчева.
Благодаря за доклада. Това е едно много хубаво начинание.
Моля колеги, всички за своята област да помислят.
Аз

съм

съгласна

да

има

благодарствено

писмо

до

Министерство на външните работи. Те положиха огромни усилия и
до българската общност в чужбина, които участваха и дадоха своя
принос. Това е много важно.
Предлагам да изпратим такива писма. Дойде вече края на
изборите. Редно е да благодарим. Защото изборите са сложен
процес, дело на много институции.
Предлагам колеги на Народно събрание да благодарим за
условията, които тук ни осигуриха, на Министерски съвет, на
Сдружение

на

общините,

конкретно

Министерски

съвет

и

администрацията му. На Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, на Министерство на вътрешните работи, на
Министерство на образованието, Министерство на правосъдието.
МВР, ДАНС, НСО, Прокуратура. На Върховния административен
съд, но нека да минат и тези дела. На Комисията за защита на
личните данни, на Държавна агенция електронно управление за
сигурността при която работихме, на СЕМ за сигналите, които ни
изпрати.
Други предложения за институции и организации на които да
благодарим.

На

районните

избирателни

комисии

може

да

благодарим.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Ако

не

възразявате

правя

предложение чрез съобщение на нашата страница да благодарим на
всички членове, които са били в секционните избирателни комисии
за работата, която са свършили и за успешното произвеждане на
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изборите. Тъй като са голям брой адресати да го направим чрез
съобщение.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други предложения на
други органи и организации да изпратим благодарствени писма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), против
– няма.
Думата има госпожа Солакова. Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, има една докладна
записка във вътрешната мрежа от 30.05.2019 г. от госпожа
Манолова, директор на Дирекция „Администрация“ във връзка с
прекратяването на трудовия договор с Румен Петров Младенов. Тя
предлага и е приложила проект на заповед да се сформира комисия
от

служители

от

администрацията,

които

да

извършат

инвентаризация на активите и пасивите.
Комисията е в състав: Гергана Младенова, Валерия Бончева,
Лилия Богданова.
Едновременно с инвентаризацията друга комисия да извърши
приемане

на

заприходените

стоково-материални

ценности,

включително и налични в склада. Пълната документация на
заведените и бракуваните активи за активите, които са в
гаранционен и извън гаранционен срок, индивидуалните картони на
членовете на ЦИК, технически носител с информация в електронен
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вид в състав: Николай Желязков, Цветомира Жекова, Елена
Лазарова.
Инвентаризацията

и

предаването

да

се

извършат

в

присъствието на Румен Младенов. С оглед на това, че няма лице от
администрацията, което по длъжностна характеристика да има
функции на домакин се предлага ред за заявките. Моля да се
запознаете в докладната записка с този ред.
Дейността на двете комисии да започне като предаване от
3.06.2019 г. и да завърши на 6.06.2019 г.
Аз ви предлагам да одобрим предложението както за двете
комисии, които да извършат инвентаризация и предаване, така и
реда, който е предложен в докладната записка за снабдяване с
канцеларски

материали,

срока

в

който

да

се

извърши

инвентаризацията и предаването, състава така както е предложен в
проекта на заповед и да упълномощим председателя да издаде
заповедта, да възложим на комисиите да извършат дейностите.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Уважаеми колеги, чухте
доклада.
Има ли изказвания? Ако няма, моля процедура по гласуване
на направеното предложение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), против
– няма.
Госпожа Солакова заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа има един проект на писмо. Предлагам ви да изпратим
писмото до всички районни избирателни комисии. При приемане на
документите от тях, голяма част споделиха за проблеми свързани с
организацията и произвеждането на изборите. Включително за
машинното гласуване ние ги поощрихме да напишат в писмена
форма своите предложения, да изразят становище по проблемите
свързани с работата на секционните комисии, обучението. В голяма
част замените, които бяха извършени в съставите на СИК-овете,
неявилите се членове, непопълнените състави. Моля да погледнете
във вътрешната мрежа писмото. Предлагам ви да го изпратим до
всички РИК-ове с идеята да получим от тях становище до края на
техния мандат, който изтича на 9 юни.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Много добро предложение
колеги.
Някои ги помолихме устно, но нека до всички да бъде
еднотипно отправено запитване.
Господин Чаушев има думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може би още веднъж да споменат къде е
спряло машинното гласуване в изборния ден и са преминали на
хартия.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът иска ли да добави
това в писмото? Да, докладчикът е съгласен.
Колеги, моля процедура по гласуване на предложеното писмо
с направеното допълнение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), против
– няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви, че от районна
комисия Стара Загора и Габрово получихме липсващи при
предаването

оригинали на приемо-предавателна разписка със

съответен номер към секционен протокол от Стара Загора. А от
Габрово екземпляр за ЦИК. Беше представен екземпляр, който е
предназначен за общината. Приложили сме ги към съответните
документи на районните избирателни комисии в хранилището на
Централната избирателна комисия на 31.05.2019 г. при приемането
на

протоколите

от

Информационно

обслужване

с

госпожа

Дюкенджиева.
Докладвам ви за сведение, че ще се обобщава цялата
информация свързана с комисиите по 287 за запечатването на
помещенията, в които са прибрани за съхранение изборни книжа и
материали след изборния ден, както и за помещенията, в които са
приети за съхранение бюлетините. Попълва се и се актуализира
информацията.
Докладвам ви едно писмо по електронната поща от господин
Иво Цонков от администрацията на Министерския съвет във връзка
с приключването на изпълнението на договора с Демакс АД. Те ни
информират, че има възможност при желание от страна на
Централната избирателна комисия, представители на ЦИК да
присъстват при унищожаването на технологичния брак получен при
отпечатването на книжата. На 4 юни ще се състои от 10.00 часа до
12.00.

Аз

мисля,

че

нямаме

желание

да

присъстваме

на

унищожаването на технологичния брак на книжата по договора
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между администрацията на Министерския съвет и печатница
Демакс.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други становища? Няма.
Приемаме предложението.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само защото си
мисля, че е спешно, не съм изготвила отговор.
Постъпило е едно запитване от председател на общинска
избирателна комисия Твърдица. Тъй като предстои постъпване на
държавна служба на длъжност директор на Дирекция „Социално
подпомагане“ в Община Твърдица, иска се становище относно
несъвместимост и конфликт на интереси.
Ние може да даде отговор и становище само в частта относно
несъвместимост, тъй като този въпрос е уреден в Изборния кодекс. В
частта относно конфликт на интереси, Централната избирателна
комисия няма компетентност. Предлагам да отговорим, че въпроса
за несъвместимостта за членовете на общинските избирателни
комисии по силата на препращащата норма, която в момента не мога
да ви кажа, към чл. 66 от Изборния кодекс, определя кои са
длъжностите, които не могат да бъдат заемани, докато едно лице е
член на общинска избирателна комисия.
Независимо от това, че отношенията са приравнени на
трудови, не се сключва трудов договор с лицето и няма пречка,
според мен да заеме длъжността като държавен служител на
посочената длъжност. Това е моето мнение. Ако има друго
становище, моля да го обсъдим.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Има ли
обратно становище?
Колеги, процедура по гласуване, ако няма друго становище.
Гласуваме моля.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), против
– няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на 27.05.2019 г.
поучихме по четири екземпляра образци на хартиени бюлетини за
гласуване по райони. Намират се в зала 42. Това е в изпълнение на
договора сключен с печатницата на БНБ. Знаете ние поискахме да
имаме допълнителен брой, за да предоставим на музея на София.
Допълнително ще преценим каква бройка да предоставим и ще
направим писмо и ще го изпратим заедно с пожелание за
продължаване на нашата съвместна дейност с музея.
Колеги, докладвам ви окончателния протокол с представени
всички доказателства по изпълнението на договора с печатницата на
БНБ. От 27 май са представени. Закъснях с докладването.
Представени са въз основа на всички наши заявки, които сме
изпратили

за

отпечатване

на

бюлетините,

удостоверяващи

отпечатването, предаването и получаването на 7 млн. 276 900 броя
хартиени бюлетини за гласуване. По райони са посочени съответен
брой. Номерацията е проверена и от администрацията. Представени
са приемо-предавателните протоколи заедно с товарителниците
удостоверяващи доставката на тези бюлетини по райони.
Знаете, че по силата на този договор ние се снабдяваме с
информация. Към момента нямам пълна обобщена справка за
получените по имейла протоколи от областните администрации. За
нас е важно, че по тази товарителница сме получили информацията,
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а изборите са произведени с налични хартиени бюлетини без
проблеми във всички райони, както и в секциите извън страната.
Аз ще ви помоля да одобрим подписването на окончателен
констативен протокол. Да упълномощим председателя да подпише,
считано от 31 май 2019 г., след което като се представят фактурите
ще бъде докладвано за допълнително изплащане.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. Има ли
изказвания?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), против – няма.
Колеги, още пет колеги пожелаха да се включат в точка
разни.
Давам думата на госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз продължавам с господин Войнов.
Това са поредицата от папката със сигнали от избиратели. Опитали
сме да ги групираме по вид оплаквания.
В момента ще ви докладвам четири такива сигнала от
госпожа Ана Клисарка, господин Стоян Иванов, госпожа Марина
Краева и госпожа Венета Русенова. Общото във всичките тези
сигнали е, че избирателите са гласували машинно, като са гласували
и с преференциален вот. И при проверка в протокола на СИК, който
е публикуван на Централната избирателна комисия са установили,
че избрания от тях кандидат има нула преференции. А те са убедени,
че са гласували и съответно разписката от машинното гласуване е
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отразила ясно преференцията. Предлагам и на четиримата да
отговорим в смисъл, че съгласно чл. 281, ал. 3 от Изборния кодекс
във връзка с чл. 378, данните от машинното гласуване се прибавят
съответно към данните от протокола на СИК, включително и в
частта за броя на преференциите.
Централната избирателна комисия е извършила повторно
въвеждане на данните от протоколите на СИК в ЦИК и ги е сравнила
с данните въведени от тези протоколи в районната избирателна
комисия. В резултат на което с Решение 445 е одобрила анализа на
несъответствията и е приела окончателните числови данни. Това е в
компетентността на Централната избирателна комисия. Тя не може
да извършва наново преброяване, отчитане на преференциите.
Предлагам с този отговор да отговорим и на четиримата,
които са подали сигнали във връзка с неотчетена преференция.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада.
Има ли други предложения? Господин Войнов заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам към тези четири доклада да
добавим още една жалба от Ицо Христов, което е същия проблем с
пропуснати преференции, да бъде отговорено и на него по същия
начин.
ПРЕДС.

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Има

ли

други

предложения за отговор? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина Цанкова
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева), против – няма.
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Баханов
заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа
в моя папка има подготвен отговор на писмо с вх. № ЦИК-00-450 от
28.05.2019 г., в който председателя на Комисията за Бюрото по
защита при главния прокурор беше попитал за проверка за
несъвместимост, дали са налице обстоятелствата по чл. 153, ал. 3, т.
5 от Закона за Министерство на вътрешните работи. Тази проверка
им е необходима по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за достоверността на
обстоятелствата, декларация за несъвместимост.
Уважаеми колеги, беше гласувано на предходно заседание
писмо, което изпратихме до Информационно обслужване относно
наличието или липсата на факти и с вх. № ЕП-00-291 от 31.05.2019 г.
от Илия Горанов, ръководител на ИКТ към Информационно
обслужване. Изпратил е отговор, че посоченото лице Данаил
Карамфилов не е регистриран в нито една община като кандидат за
местни избори 2015 г., както и проведените след това нови частични
избори и съответно не е избиран за кмет или общински съветник. Не
е

регистриран

като

кандидат

в

изборите

за

президент

и

вицепрезидент 2016 г. и съответно не е избиран за такъв. Не е
регистриран като кандидата в нито един многомандатен избирателен
район в парламентарните избори 2017 г. и не е избиран за такъв. И
не е регистриран като кандидат в изборите за членове на
Европейския парламент 2019 г. и съответно не е избиран за член на
Европейския парламент.
Така че съм подготвил писмо, в което е обективирана тази
информация

получена

от

Информационно

обслужване

АД.

Предлагам, ако нямате предложения за допълнение или изменение
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на писмото, да го изпратим до старши комисар Емил Ганчев – Бюро
по защита при Главния прокурор.
Колеги, чухте доклада. Предложения? Ако няма, моля
процедура по гласуване за изпращане на това писмо.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Силва Дюкенджиева,
Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: За сведение. ЕП-06-125 от 31.05.2019 г.
получили сме от кмета на Община Нови пазар във връзка с изборите
за членове на Европейски парламент от 26.05.2019 г. в изпълнение
на наше решение от 2.05.2019 г. ЕП-243, т.16 ни изпращат копие от
заповед на кмета на Община Нови пазар и протокол от 27.05.2019 г.
за отваряне на помещението определено за съхранение на изборни
книжа и материали предназначени за съхранение от общинска
администрация от изборите за членове на Европейския парламент.
Има изпратени заповед и протокол. Предлагам за сведение към
преписката Община Нови пазар.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Арнаудов
заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НР-06-11 от
31.05.2019 г. от кмета на Община Димитровград във връзка с
унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение от
Национален референдум от 2013 г. Приложено ни изпращат заповед
на кмета на Община Димитровград, протокол съгласно наше
решение, писмо до началник отдел Държавен архив Хасково за
унищожаване на не ценни документи с изтекъл срок на съхранение и
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акт за унищожаване на не ценните документи. Това ви го докладвам
за сведение.
Следващото искане за отваряне на помещение за съхранение
на изборни книжа и бюлетини с вх. № ЕП-14-24 от 30.05.2019 г.
Искането е от районна избирателна комисия Благоевград. С писмото
ни казват, че във връзка с организиране предаване на пликовете,
събирателни списъци и с книжата в тях за извършване на проверка
за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс и други
нарушения на Изборния кодекс от РИК на ГД „ГРАО“ при
извършване на опис на намиращите се в пликове документи се
установи, че вътре в пликовете липсват както следва и са изброени –
избирателни списъци на СИК от Община Благоевград. На четири
СИК липсват тези списъци. Избирателен списък за СИК от Община
Сандански, един СИК. Избирателен списък за СИК от Община
Кресна също един СИК.
С оглед необходимостта от преглед на всички избирателни
списъци от ГД „ГРАО“ ви молим да разпоредите отваряне на
запечатаните помещения в посочените по-горе общини и да укажете
да бъдат установени извадени от чувалите липсващите избирателни
списъци. Същите следва да бъдат предадени на ГД „ГРАО“ –
Благоевград.
Към момента ви го докладвам за сведение и ще кажа на
администрацията да се свърже с трите общини в Благоевград,
Сандански и Кресна за да кажат в кои помещения точно се
съхраняват тези книжа, за да може да бъдат изготвени нарочни
решения за отваряне на тези помещения.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма друго становище,
моля процедура по гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), против – няма.
Госпожо Дюкенджиева имате думата.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: С вх. № ЕП-23-127 от 3.06.2019
г. сме получили писмо от господин Николов, който е бил заместник
председател на секционна избирателна комисия в София 24-ти
район. В който ни моли да си уеднаквим понятията. Тъй като в
протокола на секционната избирателна комисия е записано брой
разпечатки от машинното гласуване. В методическите указания
думата „разпечатка“ е заместена с „разписки“. Докладвам ви го за
сведение. Ще го имаме предвид при следващи избори. Благодаря ви.
Нямам друг доклад.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, в моя вътрешна папка има
публикувани няколко писма с входящи номера.
Входящ № ЕП-14-02-46 от 31.05.2019 г. от Министерство на
вътрешните работи, с което ни уведомяват, че във връзка с
официалното обявяване на резултатите Ви уведомяваме, че
Дирекция „Жандармерия“ прекратява своята дейност по охрана на
логистичния център определен за съхранение на специализираните
устройства. За сведение.
В тази връзка ви докладвам вх. № ЕП-13-70-26 от
31.05.2019 г., с което Сиела Норма в отговор на наше писмо 23-76-13
от 28.05.2019 г. ни уведомява, че при отварянето на куфарите са
намерени съответно пет смарт карти в съответните секции и четири
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USB, тоест флашки. За сведение. Те са предоставени за последващи
действия да вървят засега към склада. Това също за сведение.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма изказвания
процедура по гласуване относно четирите флашки.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Входящ № ЕП-15-209 от 31.05.2019 г.
Това е писмо от РИК 24, с което ни отговарят по препратен сигнал
към тях от ЕП-18-15 от 27.05.2019 г.
Подателят на сигнала е уведомен за резултата от извършената
проверка по отношение на твърдения за три финални разпечатки.
Уведомяват ни, че РИК 24 ще включи случая в своя анализ и
ще го предостави на ЦИК, включително и ще направи предложения.
За сведение.
Входящ № ЕП-23-70-27 от 31.05.2019 г. от Сиела Норма в
изпълнение на т. 3 от протокол с одитен екип по отношение на
машинното гласуване ни предоставят на електронен носител хеш със
съответната

надлежна

информация

на

оптичен

диск

папка,

включваща 3000 броя подпапки и т.н. Виждате текста. Предлагам
този информационен масив да се предостави на одиторите, с които
има организирана среща в 15.00 часа, евентуално, ако прецени ЦИК.
Те първо трябва да се запознаят с това. Докладвам го за сведение на
ЦИК. И съответно да се предостави на нашите трима одитори за
анализ днес евентуално.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте предложението.
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Който е съгласен постъпилия диск да се предаде на одиторите
за да довършат своята дейност в изпълнение на договора да
извършат одит, моля процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), против – няма.
Госпожо Стойчева имате думата.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, представям на вниманието ви
сигнал от господин Емануил Вълков относно непремахнати
агитационни материали в гр. София, разположени по цялото
протежение на моста Чавдар. Предлагам този сигнал да бъде
изпратен по компетентност до областния управител на София и до
кмета на Столична община.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.
Господин Джеров имате думата.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, аналогичен сигнал
с който сме сезирани от господин Емануил Вълков.
Здравейте, бих искал да сигнализирам за непремахнати в
определения тридневен срок. Вероятно господин Вълков е чел
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старите текстове на Изборния кодекс. Той казва, забелязани са от
мен плакати десетки на брой и се намират в района на ул. „Климент
Охридски“ и ул. „Иван Вазов“ и на много други места из град Елин
Пелин.

Моля

да

препратите

информацията

на

съответния

компетентен орган, който да състави по съответния ред и начин
санкцията. Предлагам да се изпрати абсолютно същия аналогичен
отговор както на колегата Стойчева до кмета и до областния
управител. Ще изготвя такъв отговор. Това е моето предложение.
Благодаря.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Според мен за сведение трябва да го
оставим. Снимков материал е предоставен от съботния ден, когато
още не е изтекъл седемдневен срок.
ПРЕДС.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Ние

го

изпращаме

по

компетентност. Ще се провери.
Моля, процедура по гласуване колеги на отговора.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против
– няма.
Господин Николов, вие имате сигнал за друго населено
място.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Моят сигнал е с вх. № ЕП-22-506 от
господин Емануил Вълков. Той сигнализира за непремахнати
агитационни материали в гр. Враца. Предлагам по същия начин по
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компетенция да бъде изпратено до областния управител на Враца и
до кмета на Враца.
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), против – няма.
И последният идентичен сигнал иска да добави господин
Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, четвъртия сигнал
от господин Емануил Вълков касае непремахнати агитационни
материали на конкретна партия от автомагистрала Хемус. По точно
указано е, че има огромен билборд, който се намира на 19-ти
километър на магистралата в посока Ботевград, но се вижда от
пътуващите в посока от София.
Имаше такъв билборд в съботния ден. Аз се уверих в това.
Гражданинът е подал сигнал при нас в 12.23 часа вчера. А вчера към
17.00

часа

забелязах,

че

работници

и

служители

сменят

билбордовете по магистралата. Възможно е този сигнал към днешна
дата по автомагистрала Хемус да не е вече достоверен.
Да отбележа, че гражданина е объркал текстове от Изборния
кодекс, за които твърди че са нарушени. Член 186, ал. 3 евентуално е
нарушения текст. Чел е стария Кодекс, но не се каза до момента.
Аз предлагам да изпратим на областния управител на област
София

този сигнал, дотолкова доколкото нямаме информация

писмена, че към днешна дата или в рамките на седем дни, понеже
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колегата постави такъв въпрос, не са премахнати съответните
агитационни материали.
ПРЕДС.

СТЕФКА

СТОЕВА:

Докладчикът

има

лични

възприятия, но да го изпратим по компетентност до областния
управител. Процедура по гласуване, моля.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина

Цанкова

Стефанова,

Силва

Дюкенджиева,

Таня

Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Таня Цанева,), против –1 (Георги Баханов).
ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря колеги.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Насрочвам заседание утре, вторник 4 юни в 10.00 часа.
Благодаря.
(Закрито в 12,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Силвия Михайлова

