ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 59
На 4 юни 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Медийни пакети.
Докладва: Катя Иванова
2. Доклад относно разяснителна кампания.
Докладва: Кристина Стефанова
3. Доклад относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Мирослав Джеров
3а. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Мария Бойкинова
4. Разни.
Докладват: Емил Войнов, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,
Кристина Стефанова, Таня Йосифова,
Мария Бойкинова, Ерхан Чаушев
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Бойчо
Арнаудов, Таня Цанева.
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Заседанието бе открито в 10,15 ч. и председателствано от
госпожа

Кристина

Стефанова

–

заместник-председател

на

Комисията.
*

*

*

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Здравейте, колеги!
Откривам заседанието на 4 юни. Моля да се запознаете с дневния
ред. Ако имате предложения в него? Аз ще се включа в точка
„Разни”.
Колеги, други предложения?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да включите точка в дневния
ред – Доклади по дела, жалби и сигнали.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Това ще е нова точка 3а.
Други колеги? Подлагам на гласуване дневния ред.
От заседанието отсъстват: госпожа Стоева ще закъснее с
десетина минути, господин Ивков, господин Арнаудов, госпожа
Ганчева и госпожа Цанева. Госпожа Ганчева и господин Ивков са в
отпуск, а господин Арнаудов и госпожа Цанева са в командировка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева).
Давам думата на госпожа Иванова по първа точка от
дневния ред – Медийни пакети.
Точка 1. Медийни пакети.
КАТЯ ИВАНОВА: Благодаря, госпожо председателстващ.
Колеги, ще ви докладвам искания за заплащане по договори за
медийни пакети.
Искане с вх. № ЕП-24-307 от 30 май 2019 г. от уеб граунд
еоод.ком по договор за медийни пакети вх. № ЕП-24-95-1 от 10 май
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2019 г., сключен с политическа партия ВОЛТ. Договорът е изпълнен
изцяло,

приложени

са

всички

необходими

документи

за

изплащането.
Моля за решение за одобряване на изплащането.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване одобряването на изплащането по договора.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева).
КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № ЕП-24-313 от 31 май
2019 г. от БГ НЕС Груп ЕООД по договор за медийни пакети с вх. №
ЕП-199 от 11 май 2019 г., сключен с политическа партия „Пряка
демокрация”.

Договорът

е

изпълнен,

приложени

са

всички

необходими документи.
Моля за решение за одобряване на плащането.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване одобряването на плащането.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева).
КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № ЕП-24-311 от 31 май
2019 г. от БГ НЕС Груп ЕООД по договор за медийни пакети с вх. №
ЕП-24-144-1 от 9 май 2019 г., сключен с коалиция от партии
„Възход”. Договорът е изпълнен изцяло, приложени са всички
необходими документи.
Моля да одобрим плащането.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване одобряване на плащането.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов,

Емил Войнов, Катя Иванова, Мария

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева).
КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № ЕП-24-314 от 31 май
2019 г. от „Инвестор БГ” АД, телевизия и радио „България Он Ер”
по договор за медийни пакети с вх. № ЕП-24-153 от 8 май 2019 г.,
сключен с политическа партия ВОЛТ. Договорът е изпълнен изцяло
и са приложени всички необходими документи.
Моля за одобряване на плащането.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване одобряване на плащането.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, искане с вх. № ЕП-24-316 от
31 май 2019 г. от „Морето” ООД, „Морето нет.” По договора за
медийни пакети вх. № ЕП-24-154 от 8 май 2019 г., сключен с
коалиция от партии „Възход”. Договорът е изпълнен. Приложени са
необходимите документи.
Моля за одобрение на плащането.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване плащането.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).
КАТЯ ИВАНОВА: И последното искане за плащане е с вх. №
ЕП-24-319 от 31 май 2019 г. от уеб граунд ЕООД актуално. ком. по
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договор за медийни пакети вх. № ЕП-24-215 от 13 май 2019 г. с
коалиция от партии „Възход”. Договорът е изпълнен изцяло,
приложени са необходимите документи.
Моля за решение за одобряване на плащането.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване договора с партия „Възход”.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).
Колеги, изчерпихме точка 1. Преминаваме към точка втора
от дневния ред – Доклад относно разяснителна кампания.
Точка 2. Доклад относно разяснителна кампания.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Във вътрешната мрежа
в моя папка има две подпапки. Моля да отворите „Дарик радио”.
Имаме предоставено становище относно договора с Дарик радио,
представена ни е фактура за плащане, както и констативен протокол
относно изпълнението по договора, заедно с представен медия план
по изпълнението за м. април и за м. май.
Моля

да

го

погледнете.

Ако

имате

някакви

други

предложения, ако не, да го одобрим. Да одобрим подписването на
констативния протокол и плащането по фактурата.
Успяхте ли да се запознаете? Подлагам на гласуване
одобрението на финалния констативен протокол и фактурата, заедно
с плащането по договора с Дарик радио.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).
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Колеги, във вътрешната мрежа има папка „Рекламен маркет”
с вх. № ЕП-25-32-3 от 31 май 2019 г. и входиран финалният отчет на
„Рекламен маркет” във връзка със сключения с нас договор. Той е
придружен със сертификати от всичките информационни сайтове, на
които сме възложили да бъде публикувана и популяризирана
разяснителна кампания. Моля да се запознаете.
Това, което отчитаме съгласно представените сертификати, е
достигнати

102,05%

в

изпълнението

относно

достигнатите

импресии, както и реализираните кликове с 0,19% преизпълнение.
Имаме подготвен приемно-предавателен протокол от госпожа
Радославова, съгласуван с отдел „Счетоводство” и с госпожа
Манолова.
Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Предлагам да приемем на този етап
работата, но разяснителната група да направи един анализ все пак
какъв е ефектът от тези така наречени импресии и реализирани
кликове, за да може за в бъдеще евентуално да подобрим
разяснителната си кампания или да си направи извод какво още
трябва да направим.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване приемно-предавателния протокол и плащането по договор
с „Рекламен маркет”.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред –
Доклад относно искания за отваряне на запечатани помещения.
Господин Джеров.
Точка 3. Доклад относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
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МИРОСЛАВ

ДЖЕРОВ:

Благодаря

ви,

госпожо

председателстващ. Уважаеми колеги, в моя папка от днес има
постъпило писмо по електронната поща в Централната избирателна
комисия с вх. № ЕП-06-149 от 3 юни 2019 г. от господин Божидар
Борисов, кмет на община Две могили, област Русе, за разрешаване
на достъп до запечатани помещения, намиращи се в сградата на
Общинската администрация с адрес Две могили, бул. „България”
№ 84, общински архив, приземен етаж, в които се съхраняват
изборни книжа и материали от националния референдум през
2013 г., от изборите за народни представители през 2013 г. и от
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България през 2014 г.
Подготвил съм проект за решение, което ще ви помоля да го
погледнете в моята папка. Ако имате конкретни предложения за
допълнение, за изменение, съм съгласен да ги приема. В против
случай ще ви помоля да бъде подложено на гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, моля да се
запознаете с проекта за решение на господин Джеров.
Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение за
отваряне на запечатани помещения в Две могили, област Русе.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).
Това е № 463-НР/НС/ЕП.
Продължаваме с точка 3а – Доклади по дела, жалби и
сигнали. Госпожа Бойкинова.
Точка 3а. Доклади по дела, жалби и сигнали.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, първо ще ви
докладвам от Група „Жалби” всички останали сигнали във връзка с
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твърдения на избиратели, че не са им отчетени преференциите или
гласовете.
Започвам с отговора на госпожа Цецка Бачкова, писмото е в
моя папка. Тя е кандидат за член на Европейския парламент от
листата на „Демократична България, обединение „Да, България” и
ДСБ”. Твърди, че в частта за преференциите предпочитанията с
думи са отбелязани нула, а цифром 8. И след направена справка и от
мен, и от колегата Войнов, той провери всички протоколи в
сигналите, действително е така, записано е с думи нула, цифром 8.
Изготвила съм един отговор, че в правомощията на
секционната избирателна комисия е преброяването на гласовете за
кандидатските листи и предпочитанията и че протоколът на СИК е
официален удостоверителен документ и кога съответно се извършва
повторно преброяване – когато при предаването на документите от
СИК в РИК се установи съществено несъответствие във вписаните в
протокола данни и че в правомощията на Централната избирателна
комисия е да извърши повторно въвеждане на данните. Именно при
това повторно въвеждане на данните Централната избирателна
комисия приема, че е вярно това, което е изписано с думи, а не са
цифри.
В този смисъл е моят отговор.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване изпращането на писмо-отговор.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).
Моля, продължете, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ

БОЙКИНОВА:

Уважаеми

колеги,

следващият

отговор е до госпожа Емилия Костова. В своята жалба тя казва, че е
гласувала в 25-та РИК, секция в банка и при проверка в
публикувания протокол е установила, че гласът й не е отчетен. За
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бюлетина № 15 няма отбелязан нито едни действителен или
недействителен глас. Гласувала е с хартиена бюлетина и твърди, че
подадените в секцията общо бюлетини са 42. Грешката може много
лесно да се установи. Подала е сигнал в Районната избирателна
комисия, но няма отговор. Счита въпроса за важен и принципен и
очаква отговор. Номер 15 е независимият кандидат господин
Куминев.
Действително за него няма нито един подаден действителен
или недействителен глас, поне не е отразено в протокола на
секционната избирателна комисия.
Предлагам също да му отговорим по този начин, че в
правомощия на секционната избирателна комисия е да преброи
гласовете и да ги отрази в протокола. Централната избирателна
комисия има компетентност само да извърши повторно въвеждане
на данните от протокола при евентуална грешка, която Централната
избирателна комисия не е установила и съответно резултатът е
такъв, какъвто е отразен в протокола на секционната избирателна
комисия.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване писмото до госпожа Емилия Костова.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващите сигнали са ни изпратени
по компетентност от Районната избирателна комисия – Хасково.
Докладвам ви отговора на Ицо Вълканов Христов. Той твърди, че
след запознаването с протокола на секционната избирателна
комисия е установил, че липсват отразени минимум три гласа за
„Глас народен” – единия, подаден от него в преференция, другите
два, подадени от съпругата и дъщеря му без преференции. Видно от
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протокола е изключително странно за него, че не е отразена нито
преференцията, нито действително подадените гласове.
След справка в протокола се установява, че в протокола има
отразен един действителен глас и нула преференции.
Предлагам да му отговорим по този начин.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване проекта за писмо.
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, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).
Моля, продължете, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Следващото писмо е до господин
Петър Ангов, който е кандидат от коалиция „Път на младите”.
На първо място, твърди, че членовете на секционните
избирателни комисии са неподготвени, тъй като когато е отишъл да
гласува, той и други двама избиратели са попитали дали може да
подадат гласовете си чрез машинно гласуване. Отговорът на член на
СИК бил, че не знае, май някъде в страната имало електронно
гласуване. счита, че секционните избирателни комисии трябва да
бъдат по-подготвени.
На второ място, твърди, че има невярно преброяване на
гласовете, като според господин Ангов на него му е известно да има
поне три подадени бюлетини с отбелязване № 2, преференция 109, в
протокола няма нито един такъв глас. Отбелязани са три гласа за
№ 2 и преференции за № 108. Счита, че председателят на
секционната избирателна комисия е недогледал графите при
отбелязване на гласовете. Тоест вместо за 109 са отчетени за 108 по
негови твърдения.
Предлагам да му отговорим с отговора, който вече ви
докладвах при първия сигнал.
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ПРЕДС.

КРИСТИНА

СТЕФАНОВА:

Колеги,

други

предложения имате ли по отговора?
Подлагам на гласуване отговора до господин Ангов.
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, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева)
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, следващите три
писма ще ви ги докладвам заедно, тъй като са идентични
оплакванията. Те са до господин Красимир Симеонов, до госпожа
Калина Бояджиева и до господин Ивайло Кабаков.
Господин Симеонов твърди, че не е отчетена преференцията
за господин Ангел Джамбазки, след като е направил справка от
протокола, а госпожа Бояджиева твърди, че нейният глас не е
отчетен правилно, тъй като кандидатът, за когото е гласувала с
преференция, има нула гласа. Счита, че същият би следвало да има
минимум две преференции. И следващия сигнал на господин
Кабаков, който е гласувал в гр. Варна с преференция. И той е
сигурен, че поне още двама човека са гласували с преференция, но в
протокола преференциите са нула гласа.
Предлагам да им отговорим с отговора, с който в началото
когато ви докладвах сигналите, ви запознах и одобрихме.
ПРЕДС.

КРИСТИНА

СТЕФАНОВА:

Колеги,

други

предложения имате ли? Подлагам на гласуване отговорите до
госпожа Бояджиева, господин Кабаков и господин Симеонов.
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, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева)
Госпожо Бойкинова, продължете.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА:
Върховния

административен

Колеги, в папка „Решения на
съд”

има

определение

по

административно дело № 6267. То беше образувано по искане на
сдружение с нестопанска цел „Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията”. С жалбата до Върховния
административен

съд

сдружението

считаше,

че

Централната

избирателна комисия бездейства по отношение на това, че не е
публикувала в регистъра жалбите и сигналите, подадени от
сдружението.
Съдът е оставил без разглеждане искането на сдружението
поради отпаднал правен интерес, тъй като е констатирал, че
сигналът на сдружението е разгледан, обективиран е в протокол №
49, обжалван е и Върховният административен съд се е произнесъл.
Поради което е налице отпаднал правен интерес и оставя без
разглеждане жалбата.
Докладвам ви също така и определение по административно
дело № 5994. То е образувано по жалба на господин Янев против
отхвърлително решение на Централната избирателна комисия срещу
решение № 121 на Районната избирателна комисия. Това беше
сигнал за нарушение на „Медия Хасково прес” с твърдение, че се
съдържат предизборни агитации в полза на определен политически
субект. Ако си спомняте, Централната избирателна комисия прие
отхвърлително решение и съответно Върховният административен
съд изпраща жалбата по подсъдност на Административен съд –
Хасково, като приема, че и когато Централната избирателна комисия
не постигне мнозинство за приемане на решение в едната или в
другата полза, по същество не

се изменя първоначалният

административен акт и на основание разпоредбата на чл. 98, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс подлежи на оспорване
първоначалният административен акт. И приема, че в конкретната
хипотеза ЦИК е сезирана с жалба, подадена срещу решение на РИК,
което има характер на първоначален административен акт, тъй като
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с нашето решение ние нито отменяме, нито изменяме подолустоящия административен акт.
Аз съм се свързала с Районната избирателна комисия –
Хасково, ще комплектуват преписката и ще проследят делото в
Административен съд – Хасково.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, преминаваме
към четвърта точка от дневния ред – Разни. Господин Войнов,
заповядайте.
Точка 4. Разни.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, искам да ви докладвам
писмо с вх. № ЕП-22-507 от 3 юни 2019 г. Писмото е от Георги
Чапандов, който е бил председател на секционна избирателна
комисия. Той прави две предложения.
Първото е, че е забелязал, че е слаб контролът в протокола с
преференциите и затова предлага в т. 8 колона „Действителни” да се
раздели на две колони: с преференции и без преференции. Така не
може неволно в рамките на действителните гласове да се завиши
броят на преференциите за кандидат. Остава разместването на
преференциите между двама кандидати. И според него това ще се
реши, ако има машина за гласуване във всяка секционна избирателна
комисия, флашката ще хване разместването. Така с поле „без
преференции” и флашка контролът в протокола за преференциите
става добър.
Второто му предложение е, тъй като много време според него
отнема копирането на протокола и раздаването на копията на
представители и застъпници, предлага партиите да си свалят
протокола от секцията от интернет. Казва, нека партиите да имат
повече доверие на своите представители в СИК, а не да искат копие
от протокола, за да им платят. Така се пестят време и материали.
Тъй като това са предложения, не са въпроси, предлагам това
писмо да остане за сведение.
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ПРЕДС.

КРИСТИНА

СТЕФАНОВА:

Колеги,

други

предложения? Не виждам.
Следващ докладчик е господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, уважаема госпожо
председател, докладвам за сведение писмо, което е пристигнало по
електронната поща на Комисията вчера, 3 юни, със следното
съдържание:
„Уважаеми дами и господа, уведомявам ви за перфектната
организация и безпроблемно проведените избори за Европейски
парламент на 26 май в СИК в Барселона, 91, област Каталуния,
Кралство Испания. Екипът на СИК в Барселона съвместно с
Министерството на външните работи в лицето на посолството на
Република България в Мадрид и Централната избирателна комисия
предостави отлична атмосфера на българските граждани за
упражняване на своя вот извън пределите на страната. С уважение,
Иванка Иванова, координатор и заместник-председател на СИК в
Барселона.”
Интересното е, че към това електронно писмо е приложено и
друго такова с аналогично съдържание, което е адресирано до
министър-председателя, копие до Народното събрание, Президента
на Републиката, министъра на външните работи и т.н.
Благодаря ви.
ПРЕДС.

КРИСТИНА

СТЕФАНОВА:

Продължаваме

с

госпожа Дюкенджиева.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря

ви,

госпожо

председателстващ. Уважаеми колеги, във вчерашно заседание в
моята папка с вх. № МИ-23-1 от 31 май сме получили запитване от
сдружение „Гражданска мрежа Кюстендил”, които желаят да
участват като наблюдаваща неправителствена организация в
местните избори и питат какво трябва да направят.
Аз съм изготвила един проект на отговор, в днешно заседание
в моя папка, с който ги уведомявам, че Централната избирателна
комисия към настоящия момент не регистрира наблюдатели за
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местните избори през 2019 г., тъй като местните избори все още не
са насрочени. След определяне от Президента на Република
България датата за произвеждане Централната избирателна комисия
ще приеме изборни книжа, както и нарочно решение за регистрация
на наблюдателите.
И след това съм обяснила, че наблюдатели могат да бъдат
само изрично упълномощени представители на сдружения, които са
регистрирани в обществена полза и са с предмет на дейност в
областта на защитата на политическите права на гражданите.
Ако колегите нямат други предложения, да гласуваме
писмото.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване предложението на госпожа Дюкенджиева.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Георги
Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева).
Моля, продължете, госпожо Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-1220 от 3 април сме получили запитване по електронната поща от
Александър Белянов, който моли за нашите указания относно
необходимите

действия

за

заличаване

на

регистрацията

на

инициативен комитет. Този инициативен комитет е регистриран за
участие в изборите, но не регистрира самия независим кандидат.
Не съм изготвила проект за отговор, но ви предлагам да
отговоря в смисъл че на този етап вече не може да бъде извършено
заличаване. Тъй като господин Белянов иска да си получи внесения
депозит, не може да си получи внесения депозит, внесеният депозит
отива по сметка на Фонда за лечение на деца съгласно Изборния
кодекс. Предлагам да напиша отговор в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Защо да бъде с писмо?
Вече имахме един такъв случай – отказ да се възстанови депозит.
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Той по същността си иска да си върне депозита и ние според мен
трябва да му кажем, не, няма да ви го върнем, защото не може да ви
заличим. Това е искането, да си върне внесения депозит.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: С решение да го направим, така
ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Направихме го скоро с
решение, беше на доклад на госпожа Георгиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, ще подготвя проект за
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Пак да чуем колегите,
но нали си спомняте, дебатът тогава се разгоря от рода на когато е
общо, връщаме с решение, пък индивидуално – с писмо. Няма
логика в подобно различно третиране. Нали искането е това: върнете
ми депозита.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, искането е за заличаване на
регистрацията и освобождаване на внесения депозит.
Ще подготвя проект на решение и утре ще го докладвам.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, връщам на
доклад вчерашното писмо относно участие в конференция на
Венецианска комисия в Братислава. Ако има някой желаещ за датите
27 и 28 юни, да се заяви.
Моето предложение е да одобрим госпожа Таня Цанева,
която се заяви в предходно заседание за участие. Има ли други
желаещи?
Подлагам на гласуване включването на госпожа Цанева в
конференцията на Венецианска комисия на 27 и 28 юни.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева).
Госпожа Солакова е наред. Моля, заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, продължаваме да получаваме
от комисиите по чл. 287 протоколи от прибирането на документите
от изборите в помещението, определено със заповед на съответния
кмет.
Докладвам ви за да се запознаете, документация за възлагане
на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни
билети и медицински застраховки”. Знаете, на 21 май приехме
решение и възложихме да се изготви такава документация по реда на
Глава 26 от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с
обява-покана до определени лица. Стойността на поръчката е 70 хил.
лева. Представена е и справка за разходваните средства в периода 27
август 2018 г. до 16 май 2019 г. Има изготвен и контролен лист към
документацията. Моля да се запознаете и на следващото заседание
да одобрим, за да може да пуснем тази процедура.
Докладвам ви докладна записка от госпожа Манолова с
представени отчети от експертите, които бяха привлечени за
подпомагане на Централната избирателна комисия в периода от 20,
22, 26 май до 31 май. Това са Айгюн Ахмедов, Стоян Русинов и
Румяна Сидерова. Отчетите са представени, моля да се запознаете.
Предлагам ви да одобрим представените отчети за приемане
на

извършената

работа

от

експертите

и

да

се

изплати

възнаграждението по сключените договори с общ размер 2800 лева.
Такива средства са налични, те са за сметка на средствата, одобрени
с план-сметката за изборите за членове на Европейския парламент.
Моля за одобрение.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване одобрението на изплащането по гражданските договори и
отчетите към тях.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева).
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

от

„Информационно

обслужване” ни напомнят за срока на удостоверението за електронен
подпис на госпожа Манолова, да проверим дали е подадена заявка за
издаване.
Виждаме, че в Национална агенция за приходите са получили
нашето писмо във връзка с възнаграждението на едно лице, което
през 2017 г. участва в секционна избирателна комисия извън
страната.
Представени са приемно-предавателни протоколи във връзка
с получаването обратно на помещенията от „Информационно
обслужване” и за предаването на същите на администрацията на
Народното събрание.
Получили сме едно запитване по електронната поща от
господин Хайтов от София, който е бил председател на секционна
избирателна комисия. Той е бил и приносител на протоколи в
„Арена

Армеец”,

57-ма

СИК

в

Оборище.

Получил

е

възнаграждението си от район „Оборище”, но поставя въпрос и дали
му се дължи допълнително възнаграждение за това, че е носил
бюлетини. Посочва като пример други избори, в които е участвал и е
получавал допълнително възнаграждение.
Ако нямате нищо против, тъй като е предоставил телефона
си, ще му отговоря, че възнаграждението, което е получил, е цялата
сума и включва и допълнителното възнаграждение по Решение № 5
за представяне на протоколите в Районната избирателна комисия.
Моля, колеги, за вашето одобрение по телефона да уведомя
господин Хайтов, че е получил цялото възнаграждение, дължимо по
нашето решение за определяне на възнагражденията.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване отговора по телефона на господин Хайтов.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
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Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с оглед на уточнението,
което направихме по повод постъпили въпроси както от членове на
секционни

избирателни

комисии,

така

и

от

общински

администрации, подготвила съм един проект на решение за
изменение и допълнение на Решение № 5 от 25 март 2019 г.,
изменено и допълнено с Решение № 238 от 30 април. Намира се в
моята папка.
Предлагам ви да допълним решението, като създадем една
нова

точка

и

предвидим

изплащане

на

допълнително

възнаграждение 20 лв., каквото се дължи на приносителите на
протоколите, които в обичайната практика са трима, но в случаите, в
които се извършва преброяване на бюлетините или разписките от
машинното гласуване съвместно с РИК, в тези случаи на всички
членове, присъствали и участвали в това преброяване, да им се
изплати допълнителното възнаграждение по т. 2.2. от Решение № 5.
В тази връзка предлагам още едно допълнение към това
изречение – РИК да изпрати информация на съответната общинска
администрация за секциите, които са извършили преброяване в РИК,
както и за начина на удостоверяване на присъствието на членовете
на СИК.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване проекта за решение в допълнение на Решение № 5-ЕП от
25 март.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева).
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Това е Решение № 464-ЕП.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, пак по повод едно писмо от
Двадесет и пета районна избирателна комисия, аз го представих за
обсъждане на работна група след заседанието, с оглед на
непопълнените състави, неявилите се членове или неподадени
такива от участниците в консултациите, Двадесет и пета РИК с оглед
и на поставени въпроси от страна на секционните избирателни
комисии се обръща към нас с предложение средствата, които са
предвидени за възнаграждения на тези, които не са се явили, но
чиято работа е свършена от останалите членове на секционните
избирателни комисии, да се получат и да се разпределят между тях.
В този случай явно ще бъде по равно.
С оглед изтичането на мандата на районните избирателни
комисии се разбрахме и вчера е изпратено писмо до всички
районните избирателни комисии да ни представят информация за
тези секционни избирателни комисии, които са работили с
непопълнени състави. Конкретна информация за конкретни секции,
за да можем да отговорим на това предложение и да вземем
положително решение.
Моля за последващо одобрение на изпращането на това
писмо.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване изпратеното писмо.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: От община Вълчи дол сме получили
искане за отваряне на запечатано помещение, в което са прибрани
книжата от изборите за Европейски парламент, за да може да се
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извади списък от една избирателна секция в общината и да се
предостави на Териториално звено „ГРАО”. Но тъй като не беше
посочено дали се съхраняват други книжа в това помещение, по
телефона се свързах със секретаря на общината. Разбирам, че всеки
момент ще получим информация, но в това помещение се
съхраняват и други книжа. И макар да става дума за един спешен
въпрос, ще го отложим за следващото заседание, ако до края на
днешното не се получи.
ПРЕДС.

КРИСТИНА

СТЕФАНОВА:

Колеги,

следващ

докладчик е госпожа Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Колеги, в моя папка от
днешно заседание може да намерите подготвен от мен анализ на
двете работни групи по методическите указания и принципните
решения и по създаването и дейността на обучителното звено при
произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент
през 2019 г. Моля да се запознаете с него и ако имате въпроси или
предложения, да ги поставите. Понеже двете работни групи са
свързани, затова го направих в едно.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предложения
към увода, който е подготвен като отчет, за Бюлетина? (Обсъждане
извън микрофон.)
Колеги, други предложения?
Госпожа Бойкинова е наред по точка „Разни” от дневния ред.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка има
едно писмо с вх. № ЕП-10-55 от 7 май 2019 г. То е искане за
становище

от

господин

Димитър

Делчев,

председател

на

политическа партия „Движение България за гражданите”. Той се
обръща към нас с молба за становище относно разпоредбата на чл.
128, ал. 1 от Изборния кодекс. Същата разпоредба е допълнена с
изменението на Изборния кодекс, „Държавен вестник”, бр. 39 от
2016 г. Разпоредбата е влязла в сила от 26 май 2016 г. Това
допълнение всъщност е едно ново изречение, последно, на чл. 128,
което гласи: „Наименованието или абревиатурата на местна
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коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя
от участващите в нея партии или коалиции.”
В писмото ни се задават следните въпроси.
Допустимо ли е на предстоящите избори за местна власт да се
регистрира местна коалиция, която да носи наименование, различно
от наименованието или абревиатурата на съставляващите я
политически партии?
Допустимо ли е на предстоящите избори да се регистрира
местна коалиция с наименование, което наред с наименованията и
абревиатурата на съставляващите я партии да съдържа и други думи
и словосъчетания.
И третия въпрос, допустимо ли е на предстоящите избори за
кмет на община Трън например да се регистрира коалиция с
наименование „Напред за гр. Трън с Георги Илиев”. Примерно.
Аз съм изготвила отговор, с който считам, че съгласно
разпоредбата на чл. 128, да, наименованието или абревиатурата на
местна коалиция следва да съдържа само наименованието или
абревиатурата на някоя от участващите в нея партии и коалиции.
Запознах се и с протоколите от Правна комисия, когато се е
разисквала тази промяна и в която господин Делчев е участвал,
както и с гласуванията в Народното събрание. Доколкото разбирам,
първоначално в Правната комисия се е обсъждала дори идеята да
няма такива местни коалиции, като се е считало, че те всъщност не
са отразявали толкова политиките на партиите, а са били много
бизнес

настроени

с

определени

бизнес

идеи,

с

техните

наименования. Но в крайна сметка законодателят е приел, че с това
изречение ще отпаднат всичките тези според депутатите бизнес
настроени местни коалиции и с включването на това изречение, че в
наименованието на местната коалиция следва да се съдържа само
наименованието или абревиатурата на съставляващите я партии и
коалиции се постига целта на закона – местните коалиции да
отразяват само политически, но не и бизнес или други настроения в
общините.
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Погледнах и разпоредбата на чл. 149 – промени в местни
коалиции. Там не намирам нещо, което да ме наведе на по-различен
довод, защото там също в ал. 4 се казва: В случай, че партия и
коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в
наименованието

на

местна

коалиция

напусне

коалицията,

Общинската избирателна комисия с решение, с което извършва
промяна в състава, определя тридневен срок. Тоест с решението се
премахва наименованието на тези партии, които напускат състава на
местната коалиция.
Вярно е, че още не са насрочени местните избори, но в
решението е приложено и наше Решение № 3360-МИ от 11 август
2016 г., което е след изменението. То е относно регистрация на
партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК
за участие в избори за общински съветници и за частичните, в което
ние не сме изрично уточнили, че наименованието или абревиатурата
на

местна

коалиция

съдържа

само

наименованието

или

абревиатурата на някоя от участващите в нея партии и коалиции.
В този смисъл е и искането за становище от господин Делчев,
който твърди, че започват подготовката за местни избори. И аз не
виждам лошо в това ние да изразим това становище, което е и
законовото. Ако искате, сега да ви го докладвам за сведение и да го
помислим, но питането е точно това – дали Централната
избирателна комисия разбира, че в наименованието на местните
коалиции ще се включва само наименованието на съставляващите я
партии и съответно техните абревиатури.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз ще изразя малко по-различно
становище. Благодаря на колегата Бойкинова, тя е подготвила
отговор, но считам, че към момента Централната избирателна
комисия до момента, в който приеме своето принципно решение за
регистрацията на партии и коалиции за участие в местните избори,
не би следвало да дава отговор-становище по този въпрос, тъй като
това е един от елементите на това принципно решение. Освен ако
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тук не стане преди това дебатът и ние не приемем принципно
становище по отношение на това как ще бъде уредена регистрацията
на партиите, коалициите и местните коалиции в местните избори.
В тази връзка моето становище би било ние да не отговаряме
и да не даваме становище на господин Делчев във връзка с този
текст. Освен това в рамките на предходните избори, които са
проведени, а именно и през 2017 г., и през останалите, този текст е
действал от 2016 г. нататък и считам, че в тази връзка вече
Комисията е изразявала становище чрез своите принципни решения
по този въпрос. (Обсъждане извън микрофон.)
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожа Стоева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И аз се присъединявам,
колеги, към изказалите се преди мен, опасна е тази практика преди
да са обявени едни избори да започнем да даваме становища на
партии и коалиции и после, когато започнем да пишем решенията,
да се приеме нещо друго. Нека му отговорим любезно, че ще
отговорим непременно, но след приемане на нашите решения. А ние
много скоро ще започнем работа по предстоящите избори.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз държа на отговора. Вярно е, че
няма насрочени местни избори, няма указ, но пък ние сме постоянно
действаща комисия. Пък и точно този законов текст е много ясен,
той дори няма нужда от тълкуване. Поддържам си отговора. Моля да
го подложите на гласуване, в случай че не се приеме, ще изготвя
отговора, който се гласува от Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо Бойкинова,
държите ли в момента да приемем вашето предложение за приемане
на писмото, което сте изготвили.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз ви казах какво е моето мнение и
становище. Ако Комисията има нужда да се запознае, моля на
микрофон да се заявят колегите, че имат нужда от запознаване и аз
ще се съглася. Каквото е зависело от мен, съм го направила.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека тогава да се запознаем
добре с него и при следващо заседание да се приеме.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, остава да
помислим за следващо заседание за отговора на господин Делчев.
Господин Чаушев, дойде вашият ред.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка във
вътрешната мрежа има едни документи, писма. Докладвам ви вх. №
ЕП-15-214 от 3 юни 2019 г. от Районната избирателна комисия –
Стара Загора, която ни изпраща съответните флаш памети от
машинното гласуване. Предлагам ви го за сведение и съответно
прибиране в нашето помещение за съхраняване на изборните книжа
и материали.
Докладвам една друга поредица. Входящ № ЕП-22-440 от 31
май 2019 г. Господин Жоков ни благодари за разяснението и
любезния отговор по отношение на машинното гласуване и ни
пожелава ползотворна работа на ЦИК като цяло. За сведение.
Докладвам ви вх. № ЕП-15-141 от 25 май 2019 г., вх. № ЕП15-185 от 26 май 2019 г., вх. № ЕП-15-186 от 26 май 2019 г. Това са
графици, препратени от районните избирателни комисии във връзка
с нашите решения по прибиране на машините за гласуване,
съгласувано с Министерството на вътрешните работи. Просто ни
уведомяват, че са си свършили работата. За сведение.
В моя папка има вх. № ЕП-23-70-20 от 24 май 2019 г. Това е
отчетът, изпратен от „Сиела Норма” за проведените обучения и
съответните материали, които те са изготвили, а ние сме ги
публикували на нашата страница. Със съответните графици и
обучители на проведените обучения. Аз ви го предлагам сега за
сведение и впоследствие за вземане предвид при отчитане
изпълнението на цялостния договор. Засега за сведение, колеги, а
после отново във връзка с отчитане на цялостното изпълнение на
нашия изпълнител. Да го имате предвид, то е качено, това е „Сектор
обучения” по договора.
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Имам една серия обратни връзки от районните избирателни
комисии, свързани именно с тези графици за проведените обучения.
Те са в папка от районните избирателни комисии. Предлагам ви ги
направо за сведение, да си стоят в папката. Обученията са
проведени, просто районните избирателни комисии ни връщат
обратната връзка. Не съм ви ги докладвал навремето, докладвах ви
цялостно, че е приключил процесът на обучения при тях. За
сведение.
Вчера се проведе едно работно заседание, беше предадена
въпросната дискета на нашите одитори. Те входираха едно писмоискане да проверим налични документи в складовото помещение. Би
следвало да определим двама представители на Централната
избирателна комисия, които да слязат в помещението и да проверят
наличните документи.
Предлагам да упълномощите мен и господин Войнов да
отворим долу помещението, да внесем тези флашки и да потърсим
наличните документи, които искат нашите одитори.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване одобрението господин Чаушев и господин Войнов да
отворят архивното помещение.
Гласували 14 членове на ЦИК: 14 (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, Цветанка Георгиева).
Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

получена

е

по

електронната поща на ЦИК с вх. № ЕП-20-254-1 от 3 юни 2019 г.
връзка към ютюб за гледане на предаването, в което участвах от
името на Централната избирателна комисия в „Беновска пита”. В
него би могло да се види целият материал. За сведение.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, давам думата на
госпожа Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както ви казах, очаквах всеки
момент едно допълнение към искането на кмета на община Вълчи
дол от 30 май. Днес, на 4 юни, постъпи допълнение от заместващия
кмета Димитър Тодоров съгласно заповед за заместване. От
секционна избирателна комисия

№ 7 в община Вълчи дол, с.

Брестак, са забравили един избирателен списък вътре в чувала с
книжата и затова е необходимо да се отвори помещението, за да
може да се извади този списък и да се предостави на Териториално
звено „ГРАО”. Тъй като не беше посочено от какви избори се
съхраняват

документи

в

това

помещение

и

то

не

беше

конкретизирано, помолих да бъде направено. В днешното писмо е
посочено, че това е стая № 409 на четвъртия етаж в Общинската
администрация. В това помещение се съхраняват и други изборни
книжа и материали: от местни избори 2011 г., местни избори 2015 г.,
частични местни избори през 2017 г., парламентарни (най-вероятно)
от 2014 г. и 2017 г. и президентски избори 2016 г. Посочен е номерът
на секцията, чийто избирателен списък трябва да се извади.
Решението не е оформено окончателно като проект във
вътрешната

мрежа

в

моята

папка.

Предлагам

да

одобрим

разрешаването, за да може да се извади този списък от помещението
и да се предостави на Териториалното звено на ГД „ГРАО” за
проверка.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване проекта за решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: 14 (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, Цветанка Георгиева).
Номерът на решението е 465.
Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, искам само да ви
докладвам, че до половин час ще пристигнат флаш памети и от
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Районната избирателна комисия – Благоевград, така че моля да
гласуваме да бъдат прибрани заедно с тези от Стара Загора, които
докладва колегата Чаушев преди малко.
ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на
гласуване решението аз прибиране на флаш паметите от РИК –
Благоевград.
Гласували 14 членове на ЦИК: 14 (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, Цветанка Георгиева).
Колеги, приключихме с дневния ред. Закривам днешното
заседание. Обявявам следващо за утре, 5 юни, от 10 ч.
(Закрито в 11,50 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Стефанова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

