
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 60 

 

На 5 юни 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно възстановяване на изборни 

безлихвени депозити на партии, коалиции и инициативни комитети. 

Докладва: Силва Дюкенджиева 

2. Доклад относно разяснителна кампания.    

   Докладва: Кристина Стефанова 

3. Доклад относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, 

Георги Баханов 

4. Разни. 

Докладват: Александър Андреев, 

 Емил Войнов, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

 Кристина Стефанова, 

 Мария Бойкинова 

5. Проект на решение за откриване на процедура по 

обществена поръчка – самолетни билети. 

Докладва: Севинч Солакова 
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5а. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

   Докладва: Мария Бойкинова 

5б. Доклади по медийни пакети. 

   Докладва: Катя Иванова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цветославова - 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАЩИ: Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров. 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Таня Цанева. 

 

Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги. В 

залата присъстват 12 членове на Централната избирателна комисия. 

Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на 5 юни 2019 г. 

Имате проект за дневен ред. Има ли други желаещи да бъдат 

включени в този дневен ред? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Госпожо председател, моля да ме 

включите – може би в отделна точка – с проект на решение за 

откриване на възлагане на обществена поръчка за самолетни билети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 
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КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Госпожо 

председател, моля да ме включите в т. Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Друг? 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Госпожо председател, моля да ме 

включите в точка „Доклади по дела, жалби и сигнали.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Няма такава, ще я 

направим. 

 Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА:  Госпожо председател, моля да ме 

включите в нова точка – Доклади по медийни пакети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Ако няма, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълненията. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, продължаваме с точка първа от дневния ред: 

1. Проект на решение относно възстановяване на 

изборни безлихвени депозити на партии, коалиции и 

инициативни комитети. 

 Госпожо Дюкенджиева, имате думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали в днешно заседание има качен проект на решение за 
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възстановяване на изборни безлихвени депозити на партиите, 

коалициите и инициативните комитети. 

Предлагам ви проекта за решение с правно основание чл. 57, 

ал. 1, т. 1 и чл. 130 и чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс, както и наше 

Решение № 447 от 29.05.2019 г., с което сме обявили резултатите от 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България. 

Първата точка е: „Възстановява безлихвения депозит на 

партиите и коалициите, които са получили не по-малко от 1 на сто 

от действителните гласове на национално ниво.“ Виждате партиите 

и коалициите. Те са подредени по реда, по който са подредени в 

бюлетината. 

Втората точка е: „Възстановява безлихвения депозит на двата 

инициативни комитета, които са получили не по-малко от 1 на сто от 

действителните гласове“. 

В третата точка – това са партиите, коалициите или 

независимите кандидати, които са получили по-малко от 1 на сто и 

тези депозити ще се преведат по сметката на Националната 

здравноосигурителна каса за дейности за лечение на деца до 18-

годишна възраст, които са финансирани с трансфери от бюджета на 

Министерството на здравеопазването. Виждате ги изписани, както 

са. 

В четвъртата точка от проекта за решение – това са трите 

инициативни комитета, които не са регистрирали независими 

кандидати и чийто пари – внесен депозит, също ще бъде преведен по 

сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за 

лечение на деца до 18-годишна възраст. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд. 
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Само една добавка има – в първата таблица трябва да е „ПП 

Възраждане“. Просто има техническа грешка – изпуснала съм „ПП“. 

Ще го добавя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Вчера докладваният 

инициативен комитет в това решение ли е? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, от вчера докладваният 

комитет – „Инициативен комитет за издигане на независим кандидат 

Албена Белянова“- е в табличката  заедно с инициативния комитет 

за Малджански.   

Госпожа Стефанова също има едно искане за възстановяване 

на депозит. То е в таблицата към т. 4. Това са двата инициативни 

комитета – на Албена Белянова и на Йордан Малджански - които не 

са регистрирали независими кандидати. 

Те не подлежат на възстановяване.  

Приемам корекцията да бъде само за „депозит“, а не 

„безлихвения депозит“. 

Колеги, на Коалиция „За теб, България“ парите не са 

възстановени, защото те изобщо не са внасяли депозит. Те не са 

регистрирани. Имаме отказ и Върховният административен съд е 

потвърдил нашия отказ. Така че там няма какво да възстановяваме. 

Съжалявам, на бюрото са ми останали. Мисля, че справките 

са преведени. Нямаме нещо, за което да имаме решение на ЦИК, да 

са възстановени и да не сме ги превели. Нямаме такива. Това са 

двете партии, които се отказаха – Партия „Движение България на 

гражданите“ и Българска нова демокрация – ще излъжа в момента 

как е точно. Това са две партии, които имат отказ. Има решение на 

ЦИК и техните пари от счетоводството са ги възстановили на 

партиите. Проверила съм ги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имаме решение, с което 

отказахме възстановяване. Има жалба и е потвърдена. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма ги тук. Тези съм ги 

проверила, няма ги. Това са само партиите и коалициите, които са 

участвали в изборите, и трите инициативни комитета, които са 

регистрирани като инициативни комитети, но не са регистрирали 

независими кандидати. Те са в четвърта точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, аз имам мои 

бележки по проекта. Първо, в мотивите, в края на първия абзац да 

отпадне „от“. Виждате го. 

След това, имаме два диспозитива. Едната част е 

„възстановява депозитите“. Това е позитивната част. Имаме първа и 

втора точка. Аз също не мисля, че трябва да бъде „безлихвен 

депозит“. Какъв е – лихвен или безлихвен – законът казва 

„възстановява депозита“.  Мисля, че прилагателното не ни е 

необходимо.  

След това имаме две точки – трета и четвърта, с които ние де 

факто не възстановяваме депозит и едва тогава по силата на закона 

ние трябва да приведем парите. Но няма изрично казано „не 

възстановява“. Очевидно решението ще бъде обжалвано само в тази 

част. По другото и последващо действие и да го пишем в решението, 

и да не го пишем, че ще го възстановим на Фонда за лечение на 

деца – това е по силата на закона. 

Предлагам в т. 3 и 4 да бъде „не възстановява депозит на“ 

тези, тези и тези партии, „както следва…“. И долу да имаме едно 

добавено изречение: „Невъзстановените депозити да се преведат на 

фонда.“ Това е както, когато регистрираме някого, да му издадем 

удостоверение – един последващ акт.  

Не знам, предполагам, че така са писали, но липсва 

разпоредителна част за отказа да се възстанови. 
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Да стане последно, преди „Решението подлежи на 

обжалване“ да се запише „ЦИК да преведе невъзстановените 

депозити“ и това, което е изписано в т. 3 и 4…. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да отиде преди „Решението 

подлежи на обжалване“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата , колеги. 

Моля за вашите бележки. Ако се приемат, да се подготви 

докладчикът с бележките, да го видим. 

Имате думата, колеги. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз съм съгласна с 

предложенията, ще нанеса корекциите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Няма пречка, става 

дума за решение. Всеки може да обжалва неговите части, както 

пожелае. Да се запише или „не възстановява“ или „отказва да 

възстанови“. Едно от двете. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: „Отказва да възстанови“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз съм съгласен с 

предложението на госпожа Стоева. Но, ако формулировката на т. 2 е 

„Отказва да възстанови…“, то тогава би трябвало в мотивите да 

впишем, че са постъпили предложения, тест искания от два  

инициативни комитети и трябва в този смисъл да се допълнят и 

мотивите със съответните входящи номера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз не съм съгласна в това 

решение да бъдат вписвани исканията и входящите номера на 

инициативните комитети, тъй като освен тези два инициативни 

комитета, има още други инициативни комитети и партии, на които 

ние не възстановяваме депозита по силата на Изборния кодекс . 
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Мотивът ще бъде „невъзстановяване“  в т. 3 и т. 4. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, съжалявам, че по-

късно се включвам в дискусията. Но аз предлагам да има две 

решения – едното да е за възстановяване. Не знам дали е казано като 

предложение, както е написано в момента, а другото да бъде с 

мотивите. Постъпили са искания от два инициативни комитета,  не 

възстановява и превежда на Фонда за лечение на деца. 

Това е моето предложение – за да не омесваме нещата в едно 

и също решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, както и да бъде,   

ако остане едно решение, мотивна част трябва да има. И второ 

изречение: трябва да бъде отказано възстановяването пък на тези 

партии, коалиции и инициативни комитети, които не отговарят на 

изискванията. След като има два различни диспозитива, трябва да 

има и различни мотиви. 

РЕПЛИКА: И трябва да има две решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това също е вариант, 

това предложи господин Баханов. Първо някой трябва да каже, че те 

не се възстановяват и тогава те ще отидат в бюджета. Това е само 

препис на закона. Превеждаме ги, защото законът ни задължава. 

Много е хубаво, че тук си го говорим, само че, като отиде в 

съда, все пак тези партии, коалиции и инициативни комитети трябва 

да имат нещо, което да обжалват и то е само тази част, която е отказ, 

а не да си смучат от пръстите и да викат: обжалваме в онази част, 

дето я няма, но по същността си е отказ. 

Позволете ми и от другата гледна точка да ви кажа как стоят 

нещата. А това, че ще ги възстановим, естествено, това е законово 

задължение.  
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да са две решения. Пак поддържам 

моето, направено преди малко искане за две решения. И да не е 

„отказва да възстанови“, тъй като нямаме от всички инициативни 

комитети или партии изрично искане. Просто да пишем: не 

възстановява на основание еди-кое си и на основание еди-кое си 

превежда по сметката на Фонда за лечение на деца. Това да е 

диспозитивът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам в т. 4 да 

има диспозитив „Не възстановява внесените депозити от 

инициативните комитети, които не са регистрирали независими 

кандидати, както следва. Сумите следва да бъдат преведени за 

дейности и лечение на деца до 18-годишна възраст, финансирани с 

трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И в т. 3 се отнася 

същото, защото и там имаме отказ. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Точка 3 ще стане по същия 

начин.  

Тоест, става: „Не възстановява …“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, затова 

предложих, докладчикът, ако възприема предложението? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, възприемам го. Ще го 

изпиша цялото решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да го погледнем още 

един път. Но трябва да подложим на гласуване предложението на  

господин Баханов за две решения, което е най-новото. 

Колеги, процедура по гласуване предложението на колегата 

Баханов – да се произнесем с две отделни решения по отношение на 

депозитите. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 5 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Катя Иванова, Силвия Стойчева, Николай Николов);  

против – 9 (Александър Андреев, Таня Йосифова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Цветанка Георгиева).  

Предложението не се приема. 

Не се постигна решение. Остава предложението на 

докладчика. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз ще изпиша решението сега и 

ще го докладвам отново.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме 

към точка втора от дневния ред: 

2. Доклад относно разяснителна кампания. 

Госпожо Стефанова, имате думата. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с 

вх. № ЕП-25-26/6 от 04.06.2019 г. сме получили финален доклад от 

„Инвестор медия груп“ за изпълнението по договора и излъчванията 

на ТВ България он еър заедно със сертификати. 

Ще го предоставя на госпожа Радославова за юридическо 

становище и ще го внеса за одобрение. 

С вх. № ЕП-25-51 от 04.06.2019 г. сме получили 421 брой 

приемо-предавателни протоколи за извършената проверка със 

„СОВИС“ и с предаване на пратките относно сключения договор с 

„Български пощи“ за разпространение на книжните материали. Те 

ще бъдат обобщени отново от отдел „Правен“ и с помощта на отдел 

„Счетоводство“ и ще ви ги внеса на следващото заседание за 

одобрение и изплащане по договора. 

Това беше докладът ми по разяснителната кампания. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приключихте ли,  

госпожо Стефанова? Благодаря. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения  

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № 

ЦИК-14-57 от 04.06.2019 г. сме получили две писма  от община 

Троян, от госпожа Михайлова, с искане за отваряне на запечатани 

помещения, в едното от което се съхраняват документи от 

проведените избори за Европейски парламент през 2014 г., а в 

другото се съхраняват книжа и материали от  национален 

референдум от 2013 г.  

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали съм 

подготвила проект на решение и писмо относно съхраняването на 

книжата и материалите от  националния референдум. Моля да ги 

погледнете. 

Това са две различни писма, които са ни изпратили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, готови ли сте?  

Моля, процедура по гласуване на проекта за решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 466-ЕП. 

Подлагам на гласуване предложението за писмото. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИСРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали е качено писмо с вх. № ЕП-06-115 от 04.06.2019 г. 

от  господин Васил Станимиров, кмет на община Ковачевци. Към 

писмото с искане за отваряне на помещението е приложена заповед 

№ 172 от 23.05.2019 г., с която е определена съответната комисия. 

Също така е приложен и протокол за отваряне на помещението, в 

което се съхраняват изборните книжа и материали. 

Моля да ги погледнете. Предлагам го за сведение. Благодаря 

ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Запознахте ли се, 

колеги с протокола? Остава за сведение. 

Заповядайте, господин Баханов. Имате думата и Вие с 

аналогичен доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Имам два доклада. 

Единият е с вх. № ЕП-06-154 от 04.06.2019  г. от кмета на 

община Маджарово. Той ни изпраща пакет документи във връзка с 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране в него 

на изборните книжа и материали от изборите за членове на 

Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г. 



13 
 

Приложена е заповед от 17.05.2019 г., както и протокол за отваряне 

на въпросното запечатано помещение. 

Предлагам този доклад за сведение. 

Следващият ми доклад е с вх. №  ЕП-14-25 от 04.06.2019 г. от 

кмета на община Сандански. Постъпило е искане за разрешаване  

отваряне на запечатано помещение, в което община Сандански 

съхранява само изборни книжа и материали от произведените на 

25.05.2014 г. избори за членове на Европейския парламент от 

Република България.  

Описано е, че помещението се намира в сградата на 

общината, в партерния етаж на бул. „Свобода“ № 14 и отварянето е 

необходимо за извършване на експертиза и обработване на 

намиращите се в помещението книжа и материали. Не е записано с 

каква цел ще се обработват. Свързах се по телефона с главния 

секретар на община Сандански господин Жежев току-що. Той ми 

каза, че това е рутинната дейност, която след обработване на 

материалите и извършване на експертиза, същите да бъдат 

предадени на Държавен архив – Благоевград. 

Така че, колеги, подготвил съм проект за решение във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, с което предлагам, 

след като се опише в мотивната част искането, помещението и целта, 

заради която се иска разрешаване за отваряне, предлагам да 

разрешим отварянето на запечатаното помещение, подробно 

описано в искането от община Сандански с цел да се извърши 

експертиза и да се обработят намиращите се  в същото книжа и 

материали, да се предадат на Държавен архив – Благоевград. 

Това е предложението ми за решение. 

Само в диспозитива в първия абзац предлагам да добавим: 

„Разрешава отварянето на – „до“ отпада – запечатано помещение, 

находящо се….“ еди-къде си, „с цел извършване на експертиза и 
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обработване на намиращите се в помещението книжа и материали и 

предаване на същите на Държавен архив – Благоевград“. 

Просто да се допълни първият абзац от проекта за решение от 

диспозитива.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, трябва ли да  

добавяме целта? Има ли други предложения? 

Колеги, моля, гласувайте предложения проект на решение с 

направените корекции от докладчика. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 467-ЕП. 

Друг колега с извънредни включвания в тази точка? Няма. 

 

Преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Проект на решение за откриване на процедура по 

обществена поръчка за самолетни билети. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, 

надявам се да сте запознати с представената вчера документация за 

откриване на обществена поръчка за възлагане на такава обществена 

поръчка с предмет осигуряване на самолетни билети и медицински 

застраховки. Виждате предмета, изписан изцяло. Той е в изпълнение 

на наше протоколно решение за възлагане на изработката с оглед на 

представената справка от звено „Счетоводство“ в администрацията 

на ЦИК. 

Представен е проект на решение, както и цялата 

документация с прогнозна стойност, която се обявява за 70 000 лв. 
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по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – 

събиране на оферти с обява – покана до определени лица. 

Предлагам ви да приемем представения проект на решение за 

възлагане на обществената поръчка с описания предмет за откриване 

на процедурата. Да одобрим обявата за обществена поръчка. Да 

определим за отговорни лица главните юрисконсулти Николай 

Желязков и Милена Радославова с посочени задачи в проекта на 

решение. Да определим срок за получаване на офертите в 

Централната избирателна комисия до 17 юни 2019 г., 17,30 ч. 

Това е в рамките на минималния изискуем  законов срок. 

Това е. Ако сте съгласни, да приемем решението и да 

одобрим представената документация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Изтекъл е срокът на договора и са изразходвани средствата 

по предишния? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, срокът е изтекъл. Останали са 

9000 лв. до 16 май. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имаме само 

една командировка за госпожа Таня Цанева до Словакия. Това е, 

което през лятото предстои. 

Колеги, предлагам да го погледнем и веднага в началото на 

идущата седмица да го поставим  в дневния ред. Въпросът е много 

важен, трябва да внимаваме, става дума за една година напред. Да 

погледнем на спокойствие документите. Наистина нуждаем се от 

това. Знам, че мисълта на всички е все още към отминалите избори и 

към сигналите и жалбите, които идват. Нека да го разгледаме в 

понеделник или във вторник. Отговорността е обща. Така че трябва 

да го погледнем хубаво. 

 

Колеги, преминаваме към точка 5а от дневния ред: 

5а. Доклади по дела, жалби и сигнали. 
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Госпожо Бойкинова, имате думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

Определение на Върховния административен съд, с което е оставил 

жалбата на ПП „Възраждане“ срещу решението на Централната 

избирателна комисия в частта, с която постановихме спиране на 

излъчването и разпространението на видеоклипа. Мотивите на 

Върховния административен съд са, че изборите са приключили, 

изтекъл е седмодневният срок след изборния ден, в който всички 

агитационни материали, така или иначе, следва да бъдат 

премахнати. 

Поради отпадане на правния интерес от оспорване на тази 

принудителна административна мярка съдът остава без разглеждане 

жалбата. 

Докладвам ви за сведение следното. Общинска избирателна 

комисия – Джебел, ни е изпратила копие от жалбата на кмета на 

кметство Търновци, община Джебел, срещу решение на Общинска 

избирателна комисия, с което предсрочно са му прекратени 

пълномощията и съответно делото е в Административен съд – 

Кърджали. Уведомяват ни, че преписката е комплектована, жалбата 

е изпратена. Докладвам ви за сведение, че има такова дело. 

Основанията, поради които са прекратени предсрочно 

пълномощията, са затова, че е имал фирма – едноличен търговец – и 

в законоустановения срок не е предприел мерки за заличаване, а 

заличаването на фирмата е станало едва на 17.08.2016 г.  

Това са мотивите за предсрочното прекратяване на 

пълномощията на кмета на с. Търновци. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това беше докладът Ви,  

госпожо Бойкинова. Благодаря. 

 

Преминаваме към точка 5б от дневния ред: 

5б. Доклади по медийни пакети. 
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Госпожо Иванова, имате думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви искане за 

изплащане по договор за медийна услуга. Искането е с вх. № ЕП-24-

323 от 31.05.2019 г. от БНТ по договор за медийни пакети ЕП-24-112 

от 03.05.2019 г., сключен с Коалиция от партии „Коалиция за 

България“. Договорът е изпълнен изцяло, приложени са всички 

необходими документи. Молят за одобряване на плащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма.   

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Постъпило е искане за изплащане с 

вх. № ЕП – 24-320 от 31.05.2019 г. от „Инвестор БГ“ АД - Днес БГ, 

по договор за медийни пакети с вх. № ЕП-24-190 от 10.05.2019 г., 

сключен с ПП Движение 21. Договорът е изпълнен. Приложени са 

всички необходими документи. Молят за решение за одобряване на 

плащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме, колеги. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.   

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам искане с вх. № ЕП-24-

321 от 31.05.2019 г. от БНТ по договор за медийни пакети с вх. 

№ ЕП-24-111 от 03.05.2019 г., сключен с ПП Пряка демокрация. 

Договорът е изпълнен изцяло. Приложени са всички необходими 

документи. Молят за одобрение на плащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване на предложението. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Емил 

Войнов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.   

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № ЕП-

24-322 от 31.05.2019 г. от БНТ по договор за медийни пакети с вх. № 

ЕП-24-222 от 14.05.2019 г., сключен с Коалиция от партии 

„Коалиция за България“. Договорът е изпълнен изцяло. Приложени 

са всички необходими документи.  

Моля за решение за одобряване на плащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване на предложеното протоколно решение за 

одобряване на плащането. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.   

Предложението се приема. 

Благодаря Ви,  госпожо Иванова. 

 



19 
 

Колеги, връщаме се към точка първа от дневния ред – 

окончателен вариант на решението за възстановяване и 

невъзстановяване на внесените депозити. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, проектът е качен във 

вътрешната мрежа. Само накрая, в предпоследния абзац, където 

пише: „Централната избирателна комисия следва да преведе….“ да 

бъде „Невъзстановените суми от депозитите да се преведат по 

сметката на Националната здравноосигурителна каса ….“ 

Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, виждате 

проекта с извършените корекции. Има вече и мотиви за двата 

противоположни диспозитива.  

Ако няма изказвания, колеги, моля, процедура по гласуване 

на предложения проект за решение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Емил 

Войнов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма.   

Решението се приема. 

Решението има № 468-ЕП. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Разни. 

Господин Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви няколко писма. 

Първото е от  господин Георги Ганчев. Пита: бихте ли ми 

обяснили каква е процедурата, ако искам да проверя дали гласът ми 

е бил отчетен в изборите за членове на Европейски парламент от 

Република България. 
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Подготвил съм отговор със следния текст: „Уважаеми  

господин Ганчев, уведомяваме Ви следното. На интернет-страницата 

на Централната избирателна комисия в рубриката „Резултати“ 

можете да намерите сканирания протокол с резултатите от Вашата 

избирателна секция.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението 

за отговор, колеги.  Адресатът е оправен. Гражданите искат да знаят 

от ЦИК,  от първа ръка как стои въпросът. 

Колеги, процедура по гласуване на предложения отговор. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 

няма.   

Предложението се приема. 

Имате ли още доклади,  господин Войнов? Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви жалба с вх. № ЕП-

22-517. Можете да я видите във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. Тя е под формата на писмо със запитване – аналогично на 

поставените вчера въпроси от госпожа Бойкинова.  

Случаят е следният. Четирима избиратели са гласували във 

Варна, в някаква секция. Гласували са за Партия ВМРО и 

преференциално за един кандидат – Цветомир Илиев Петров, и след 

това в протокола на секционната избирателна комисия не могат да 

си намерят преференциите. 

Подготвил съм писмо, което е аналогично на писмата, 

изпратени във вчерашния ден. Можете да го видите. Писмото е „До 

Стефанови“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, някой има ли 

да добави нещо към проекта за отговор? Ако няма, моля, процедура 

по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 

няма.   

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов, за следващия Ви доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам писмо с вх. № ЕП-22-519. 

Писмото е от Галена Колева. Тя ни уведомява, че поместеният на 

сайта сканиран протокол на СИК в една избирателна секция в 

София, район Слатина, е непълен. Липсват някои страници от 

резултатите с отчетените гласове за преференции и моли да се 

публикува пълният протокол. 

Аз проверих в сайта. Действително една страница липсва – 

вместо стр. 10 е сканирана два пъти стр. № 1. Според мен това 

трябва да се отнесе към "Информационно обслужване" АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, аз нищо не 

разбрах – защо да не е на микрофон. Казвате, че ще се отвори, ще се 

провери. Давайте към следващ доклад, може би. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам протоколът от съответната 

секция да се извади, да се предаде на "Информационно обслужване" 

АД, за да сканират липсващата страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Стефанова. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Ако може, да 

присъединя и моя доклад към този на  господин Войнов. Понеже 

отново сме получили писмо от Галена Колева със същото 
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съдържание, предлагам, след като набавим протокола и бъде качен 

коректно в базата данни в „Резултати“, да й отговорим, че сме 

коригирали сканирания файл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  То ще бъде с един 

отговор.  

Колеги, който е съгласен с предложението да се сканира 

повторно протоколът, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма.   

Предложението се приема. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали е качен файл за бюлетина на ЦИК. Това е 

информацията, която съм написала за броя регистрирани партии, 

коалиции и инициативните комитети, за броя на регистрираните 

наблюдатели и за застъпниците извън страната, които Централната 

избирателна комисия е регистрирала, както и шестте 

социологически агенции. 

Моля да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, виждате 

проекта.  

Колеги, дали се запознахте с отчета на госпожа 

Дюкенджиева?  Той е доста подробен. Това е за увода на бюлетина. 

Ако няма бележки към него, някакви допълнения, остава за 

сведение. Ще бъде част от бюлетина на ЦИК. 

Госпожо Солакова, имате думата по точка „Разни“. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Колеги, получихме 

фактурите от Печатницата на БНБ в изпълнение на договора между 

Централната избирателна комисия и Печатницата за отпечатване на 

хартиените бюлетини.  

С вх. № ЕП-26-42 от 04.06.2019 г. са приложили освен 

фактурата на Печатницата и двустранно подписания окончателен 

констативен протокол за извършената услуга между ЦИК и 

Печатницата. За ЦИК е подписан от председателя госпожа Стоева.  

Приложили са фактури, издадени на подизпълнителите – ДЕМАКС 

АД и ДЕМАКС Ди Пи Ай АД заедно с платежните нареждания. 

В този смисъл са изпълнили условията по т. 3.4 за изплащане 

на възнаграждението по Договор № 23 от 07.05.2019 г. 

Аз ви предлагам да одобрим плащането и да възложим на 

счетоводството след изготвяне и на съответния контролен лист да се 

изплати възнаграждението по начина, по който договорът урежда. 

Заедно с това да се изплати и таксата по чл. 8 от Тарифа № 12 

за таксите в системата на Министерство на финансите по Закона за 

държавните такси, тъй като тази такса се определя от стойността на 

фактурата. Стойността на една бюлетина е договорена с посочения 

преди малко договор. Общият брой с констативния протокол го 

одобрихме – 7 276 900 брой бюлетини.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Има ли изказвания? Коректен партньор е Печатницата на БНБ. 

Много й дължим.  

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  

против – няма.   
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Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, предполагам, че имате още 

доста доклади. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от община Добрич 

е постъпило запитване във връзка с оставените на съхранение в 

общината формуляри от изборни книжа и материали. Знаете, че този 

въпрос стои по отношение на бюлетините, които са оставени на 

съхранение и не са предоставени на секционните избирателни 

комисии. Да укажем ред за съхранение, срока за съхранение или пък 

разрешение за унищожаването им. 

Аз ви предлагам след изтичане на още една седмица да 

вземем решение за унищожаване на тези формуляри, за което ще 

изготвя решение. Просто да имате предвид и вие, ако имате 

поставени въпроси или постъпили такива писмени искания и 

предложения. 

Получаваме информация по зададения от нас въпрос за 

непопълнените състави. Знаете, че, от една страна, ще искаме да 

направим статистика на тези секционни избирателни комисии, които 

са работили с непопълнени състави, както и в случаите, в които ще 

се разпредели предвиденото възнаграждение за неявилите се на тези, 

които са извършили дейностите. 

В тази връзка ви ги докладвам за сведение като първи ден. 

След това ще се възложи на администрацията съответното 

обобщаване. Първите комисии, от които сме получили такава 

информация, са  РИК – Русе, и РИК – 16. Пловдив-град. 

Колеги, най-после успявам да ви докладвам за сведение, че е 

получено писмо от Конституционния съд по повод на образуваното 

конституционно дело с вх. № ЦИК-00-452 от 29.05.2019 г.  

Представено ни е Определение от 28.05.2019 г. по конституционно 

дело № 6, с което се допуска за разглеждане по същество искането 

на омбудсмана за обявяване на противоконституционност на 
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отделни разпоредби от Изборния кодекс. Конституирани са като 

заинтересовани страни, включително Централната избирателна 

комисия, и е отправена покана в 30-дневен срок от получаване на 

писмото да изразим становище. 

Моля да се запознаете с представената документация, за да 

можем да направим обсъждане. Естествено, всички писма се качват 

във вътрешната мрежа. 

Докладвам ви постъпило писмо от отдел „Административно 

обслужване“ на Народното събрание с вх. № ЦИК-02-49 от 

03.06.2019 г. с приложени данъчни фактури и опис на изпратените 

пратки за месец май 2019 г. Приложили са две фактури на обща сума 

660 лв.  

Аз ви предлагам да одобрим изплащането на тези 

представени фактури. След извършване на проверка за съответствие 

в Деловодството да се предостави на счетоводството. 

Моля за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  

против – няма.   

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само да кажа, че и от РИК – 

Ловеч, сме получили информация за работа с непопълнен състав. 

Имам едно писмо от госпожа Ася Станчева, която ни пише 

във връзка с дължината на бюлетината. То е с вх. № ЦИК-11-14 от 

29.05.2019 г. Тя пита как се определят размерите на бюлетините, 
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защото според нея има много празно пространство по самата 

бюлетина. При този дебел картон и това свободно пространство 

определени от нея размери 100х30 см счита, че означава и е 

свързано с по-голяма цена на тези бюлетини. 

Освен това е свързано с отсичането на редица дървета и 

обработка на дървесина. „Не е ли добре да помислим за възможност 

изборите да не са свързани с огромни поражения върху природата“ – 

казва тя и предлага на следващите избори бюлетините да са поне с 5 

см по-малки, а може и повече. Очаква отговор как се определя 

големината на бюлетината. 

Изготвила съм едно писмо, което още не е довършено, но 

моля да го погледнете във вътрешната мрежа. Предлагам да я 

уведомим, че от влизането в сила на този Кодекс хартиените 

бюлетини се отпечатват от Печатницата на БНБ при спазване на 

Наредбата за отпечатване и контрол върху ценни книжа. 

Съдържанието на бюлетината е определено в закона. Освен полето, 

което горе съдържа наименования и точно определено съдържание, 

което трябва да се отпечата, след това надолу бюлетината трябва да 

се раздели на две. В лявата част се отпечатват наименованията на 

партии и коалиции и имената на независимите кандидати заедно с 

квадратчето за отбелязване на вота на избирателя, а в дясната 

половина, в дясната част на бюлетината се отпечатват кръгчетата за 

посочване на преференцията – на предпочитанието – на всеки 

избирател. Дължината зависи от броя на регистрираните партии, 

коалиции и независими кандидати, партии и коалиции с 

регистрирани кандидатски листи и независими кандидати. Разбира 

се, също съдържа и поле „не подкрепям никого“.  

При определянето на размера на буквите трябва да се даде 

възможност всеки избирател да може лесно зрително да се запознае 

с наименованието, да види наименованието, за да може да направи 

своя избор информирано. Всяко поле е равно, защото трябва да се 
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гарантира равнопоставеност между участниците. Полето зависи и от 

дължината на наименованието. В дясната част при отпечатването на 

кръгчетата броят на тези кръгчета е равен на броя на най-дългата 

листа за съответния вид избор, като за тези избори броят е 

определен на 17, на колкото евродепутати има право Република 

България в Европейския парламент. 

В този смисъл наличието на свободно пространство в дясната 

част на бюлетината не може по никакъв начин да се компенсира с 

отпечатване на част от наименованията на партии и коалиции, 

защото по закон сме задължени това да бъде в лявата част. 

В този смисъл считаме, че всички въпроси, и които поставя 

госпожа Станчева, и законовите изисквания стоят пред Централната 

избирателна комисия при приемане на решение за техническите 

характеристики на съответната бюлетина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

подробния отговор. Чухте какво казва госпожата и трябва да ви 

кажа, че тя е доста права. 

Ако няма други допълнени, моля, процедура по гласуване на 

предложения отговор. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  

против – няма.   

Предложението се приема. 

 Госпожо Стефанова, имате думата за доклад в точка „Разни“. 

Заповядайте. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № 07-

78 от 04.06.2019 г. сме получили писмо от госпожа Теди Лин от 

Института за гражданско образование и демокрация в Корея. Темата 



28 
 

на писмото е търсене на възможност за визита от страна на 

Корейския институт заедно с Централната избирателна комисия на 

Корея в България, да гостува на Централната избирателна комисия 

тук, в София. 

„Здравейте. Казвам се Теди Лин и работя в Корейския 

институт за гражданско образование за демокрация в Република 

Корея. Този институт принадлежи към Националната избирателна 

комисия на Корея. Той е посветен на възпитанието на изборни 

експерти, които са пазителите на свободни и честни избори, както и 

за гражданското образование и обмяна на политическо съзнание у 

обществото. За по-подробна информация можете да посетите нашия 

сайт“. Даден е линк към сайта. 

„Ние сме впечатлени от активното участие на Централната 

избирателна комисия на България, както и сътрудничеството между 

изборния мениджмънт на световно ниво, като открихме, че вие сте 

членове на WEB, както и на АСЕЕЕО. Позовавайки се на думите на 

председателя на Националната избирателна комисия на Корея, както 

и заедно с Института за гражданско образование и демокрация, ние 

се интересуваме от посещение на Централната избирателна комисия 

на България. Дали ще имаме възможността за обмяна на опит и 

практика, както и да дискутираме сътрудничеството и членството в 

WEB. Нашият план за визита в България е за месеците септември 

или октомври. Ще можем да направим детайлен план по-късно. Дали 

е възможно да уговорим дати за визитата, както и след като имаме 

точните дати, бихме могли да изработим удобен за двете страни 

план. Ако имате и някакви специални събития през този период, ще 

бъдем щастливи да се присъединим към тях при нашето посещение.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Много любезно, 

благодарим. Но на 27 октомври вероятно ще имаме събитие – 

избори, към което те едва ли ще могат да се присъединят. 
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КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Ние можем да ги 

поканим като наблюдатели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам любезно да 

кажем, че ни предстоят избори. Ако желаят, да изпратят двама 

наблюдатели. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Миналата година в 

техните избори ние бяхме с госпожа Ганчева на обучение. Също 

участвахме в техните избори.  Господин Андреев с госпожа Камелия 

Нейкова присъстваха и определено ни беше много полезно 

наблюдението на изборите. Тогава техните избори бяха местни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако сте 

съгласни с предложения отговор – да обясним, че имаме избори, че 

бихме могли да поканим като наблюдатели двама членове, моля, 

процедура по гласуване. 

Когато се прави покана, колеги, знае се какво означава това. 

Страната само си прави пътуванията и другите неща са за сметка на 

канещия. Аз предлагам като начало да им кажем, че ни предстоят 

избори. Ще последва още кореспонденция между нас. Нека да видим 

те какво ще предложат, защото за по-голяма среща, в по-широк 

мащаб не можем да каним сега. След разменена кореспонденция 

вече да видим ще каним ли. То няма да бъде само от Корея, ще 

преценим дали и от други държави ще каним и по колко души. 

Когато и нашата комисия е канена, казва се: един – двама. Отговорът 

е:  изключено е да ги посрещнем в този момент. 

Само да напишем, че имаме избори. 

Колеги, ако и на това писмо отделяме толкова време, ще видя 

аз как ще се занимаваме с делегации, когато предстоят такива 

избори. Нека им кажем: на нас ни предстоят избори, които са много 

тежки. Затова след приключване ще продължим да поддържаме 

нашите контакти. Нещо такова да напишем. Започнем ли да каним 
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тях, трябва да поканим и много, много други централни избирателни 

комисии. Това просто е задължително. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Те най-вероятно 

знаят, че ни предстоят избори и по този повод са отправили 

запитване при нас. Ако искате, ще подготвя писмо като текст и вече 

ще го обсъдим. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: „При проявен интерес ще ви 

отговорим по-подробно“ – да напишем накрая на отговора ни. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: В момента няма 

назначена точна дата за изборите. Планираме за еди-кога си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние просто ще 

напишем на колегите, че нашата комисия излиза от едни избори и 

непосредствено влиза в други, много по-тежки, и на този етап това е 

положението. 

И аз искам да подкрепя докладчика, но като си помисля какво 

предстои, някак си…. Никой не кани в къщи гости, когато има да си 

оправя къщата. 

Друг доклад има ли, колеги?  Наближава 12,00 ч. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, на заседанието на 

03.06.2019 г., колегата Арнаудов ви е докладвал искане от Районната 

избирателна комисия – Благоевград, за отваряне на помещения с цел 

предаване на избирателните списъци от РИК на ГД  ГРАО в община 

Благоевград, община Сандански, в община Кресна. 

Но, тъй като не са били уточнени адресите на тези 

помещения, колегата Арнаудов ме помоли да направя тази справка. 

Установи се, че за община Кресна се е оказало след разговор със 

секретаря, че избирателните списъци не са в запечатаното 

помещение. Уточнени са адресите на запечатаните помещения в 

община Благоевград и община Сандански, поради което ви 

предлагам решение с проектен номер № 487 във вътрешната мрежа в 
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папка с моите инициали относно искане за отваряне на запечатано 

помещение в община Сандански. Да разрешим да се отвори с цел 

изваждане на избирателния списък на секция № 01461 и предаване 

на избирателния списък на ГД  ГРАО в Благоевград. 

Копие от заповедта на кмета за определяне на длъжностните 

лица от общинската администрация и съответните протоколи да се 

изпратят на ЦИК, съответно за извършените действия да се съставят 

и съответните протоколи. 

Предлагам ви същото решение да вземе и за община 

Благоевград – да разрешим отварянето на запечатаното помещение с 

адреса, който виждате в проекта за решение, за изваждане на 

избирателни списъци на четири секции, както са изброени и 

поискани от Районната избирателна комисия – Благоевград. 

Съответно достъпът до запечатаните помещения да се извършва по 

реда на т. 18 от нашето решение и съответно да изпратят копие от 

заповедта и от протоколите на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада 

на госпожа Бойкинова. Някакви предложения? Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване проекта за решение за 

отваряне на запечатаното помещение в община Благоевград. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.   

Решението се приема. 

Решението има № 469-ЕП. 

Колеги, по другия проект за решение има ли предложения? 

Няма. 
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Моля, процедура по гласуване за отваряне на запечатаното 

помещение в община Сандански. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.   

Решението се приема. 

Решението има № 470-ЕП. 

Други колеги имат ли доклади? Ако няма, колеги, закривам 

заседанието. 

С нарочна заповед госпожа Стефанова е оправомощена да 

ръководи комисията до понеделник включително, тъй като ще бъда 

в командировка.  

Така че с нея следващото заседание ще бъде утре, четвъртък, 

06.06.2019 г. от 10.00 ч.  

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,00 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

  Божидарка Бойчева 

 


