
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 61 

 

На 6 юни 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 
1. Доклад относно разяснителна кампания. 

    Докладва: Кристина Стефанова 

2. Доклад относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

 Докладват: Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева 

3. Доклади по медийни пакети.  

Докладва: Катя Иванова 

4. Доклади по Заявление по ЗДОИ.  

Докладва: Мария Бойкинова  

4а. Доклад относно изплащане на възнаграждение на ОИК.  

Докладва: Катя Иванова 

4б. Доклади на прокуратура.  

Докладва: Георги Баханов, Емил 

Войнов, Севинч Солакова, Кристина 

Стефанова, Андрей Андреев  

5. Разни. 
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ПРИСЪСТВАХА: Кристина Цанкова Стефанова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Андрей Андреев, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева.  

  

ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Бойчо Арнаудов, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Таня Цанева.  

 

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

госпожа Кристина Стефанова – зам.-председател на комисията. 

 

* * * 

 
ПРЕДС. КРИСТИНА ИВАНОВА: Здравейте уважаеми 

колеги. Откривам заседанието. Имаме необходимия кворум.  

В папка от днешно заседание е публикуван дневния ред. 

Моля да се запознаете.  

На днешното заседание отсъстват Стефка Стоева, Бойчо 

Арнаудов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, 

Таня Цанева.  

Госпожа Дюкенджиева ще закъснее с около 40 минути.  

Предложения по дневния ред госпожа Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председателстващ,  моля за нова 

точка в дневния ред – Изплащане на възнаграждения на ОИК.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Това ще бъде точка 4а.  

Госпожа Стойчева.  
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо председателстващ, моля да 

ме включите към точка втора от дневния ред – Искане за отваряне на 

запечатани помещения.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Доклади по постановление на 

прокуратура за отказ да се образува наказателно производство от 

Демократична България – Обединение във връзка с излъчения клип, 

който е обсъждан в Централната избирателна комисия.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Това ще бъде точка 4б.  

Други предложения? Няма.  

Подлагам на гласуване дневния ред.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги по точка 

първа – Доклади относно разяснителна кампания.  

Във вътрешна мрежа в моя папка, подпапка Български пощи 

е публикувано становище във връзка с внесения доклад от вчера, 

който ви го докладвах за запознаване. Становище от госпожа 

Радославова и госпожа Младенова, както и публикувано 

придружителното писмо с приемо-предавателните протоколи от 

доставките на книжните материали. Това, което са написали като 

забележка Български пощи, е, че МВР – Плевен и Смолян са 

отказали получаването. Ние ги насочихме към съответните общини.  

Моля, за одобрение на финалния протокол и да се запознаете 

и със становището, за да може да кажем на Български пощи да ни 
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предоставят и фактура за плащане по договора. Договорът е 25 от 

14.05.2019 г.  

Колеги, подлагам на гласуване одобрението на финалния 

отчет на Български пощи и плащането по договора.  

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

Стефанова, Таня Йосифова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

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

Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

Колеги, с вх. № 00456 сме получили писмо от господин 

Станев, в което ни е предоставил статистика на посещенията на 

официалната страница на ЦИК за периода от 1.04.2019 до 

31.05.2019 г. Моля да се запознаете. Статистиката ни е нужна 

относно изготвянето на анализа по разяснителна кампания.  

Докладвам го за запознаване.  

Колеги, с вх. № ЕП-25-26\6/06.06.2019 г. от днес в оригинал 

вчера по имейл сме получили финалните данни заедно с отчетите от 

Нюз атмосфер България с финалния доклад на Нова броуд кастинг 

груп. Моля, да се запознаете. Предстои госпожа Радославова да 

изготви юридическо становище по договора, за да може да преценим 

и да изпълним плащането по него.  

Колеги с вх. . № ЕП-25-26\6/06.06.2019 г. Инвестор бг АД са 

ни предоставили оригинална фактура заедно с финалните отчети 

относно изпълнението по договора. Моля да се запознаете с 

финалния отчет. Той е с вх. № ЕП-25-26\6 от днешна дата. 

Пристигнали са в оригинал в два екземпляра за подписване.  

Колеги, подлагам на гласуване одобрението на финалния 

доклад на Инвестор бг АД заедно с фактурата по плащането.  



5 
 

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

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, изчерпахме 

точка първа. 

 

Преминаваме към точка втора – Доклад относно искания за 

отваряне на запечатани помещения.  

Госпожа Георгиева заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо искане от кмета на община Калояново, област Пловдив, 

господин Георги Георгиев, за разрешаване на достъп до запечатано 

помещение в общината, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България 2014 – 2019 г., от изборите за народни 

представители 2014 – 2017, от изборите за общински съветници и 

кметове и Национален референдум 2015 г. и от изборите за 

президент и вицепрезидент на Републиката и на Национален 

референдум 2016 г.  

Достъпът до помещението е необходим във връзка с 

необходимостта от изваждане на печата на общинска избирателна 

комисия Калояново, дневниците за входяща и изходяща 

кореспонденция и други документи за издаване на удостоверение на 

избран общински съветник.  

Проектът на решението е качен в моя папка от днешна дата. 

Моля, да го погледнете. И ако няма бележки по него, моля да го 

гласуваме.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Кристина Стефанова: Колеги, 

подлагам на гласуване проекта за решение за отваряне на запечатано 

помещение в община Калояново.  

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

Стефанова, Таня Йосифова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

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

Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

Това Решение е с № 471.  

Госпожа Стойчева е наред.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, представям на вашето 

внимание проект на решение относно искане за отваряне на 

запечатано помещение в община Самоков, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 25.05.2014 г. Искането е 

постъпило от кмета на общината Владимир Георгиев. В искането се 

заявяват мотивите за достъпа до това помещение. Проектът на 

решение е в моята папка от днешно заседание. Моля, ако имате 

някакви коментари.  

Ако искате, мога да прочета предложението за решение.  

Става дума само за изборни книжа и материали от изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България на 

25.05.2014 г.  

Въз основа на постъпилото искане и съответните правни 

основания Централната избирателна комисия реши: 

Разрешава отварянето на запечатано помещение № 606, ет. 6, 

сградата на общинска администрация гр. Самоков, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., във 
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връзка с изтичане на срока на съхранение и предаването на книжата 

и материалите от изборите за членове на Европейския парламент 

през 2014 г. и предаването им в Държавен архив – гр. София. 

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват 

изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на точка 18 

от Решение № 243 ЕП от 2.05.2019 г. на ЦИК от комисия от 

длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината. За 

извършените действия да се съставят съответните протоколи 

съобразно изискванията на т. 19 от същото решение, в които се 

вписва основанието за разпечатването, органът, който е разрешил 

разпечатването, имената на лицата, които присъстват при 

разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и 

пликовете с изборните книжа, документите които се изваждат, 

съответно прибират в торбите или пликовете, и имената и 

длъжността на лицето, на което се предават.  

Изборните книжа и материали от различните видове избори 

да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия 

вид от референдумите в срок от пет години от произвеждането им. 

След предаване на книжата и материалите от изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България кметът на 

общината да уведоми по съответния ред Централната избирателна 

комисия.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване проекта за решение.  

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

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

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

Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  
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Решението е с № 472 ЕП.  

Колеги, изчерпахме точка втора.  

Преминаваме към точка трета – Доклади по медийни пакети. 

Госпожа Иванова заповядайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение по договори за медийни пакети. С вх. 

№ ЕП-24-324 от 31.05.2019 г. е постъпило искане от Голд България 

ЕООД новини. Бг. по договор за медийни пакети ЕП-24-166 от 

9.05.2019 г., сключен с коалиция от партии Възход. Договорът е 

изпълнен изцяло и са приложени всички необходими документи и 

моля за решение за одобряване на плащането.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване одобрението на плащането.  

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

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

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

Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

КАТЯ ИВАНОВА: Искане ЕП-24-325 от 31.05.2019 г. от БНТ 

по договор ЕП-24-189 от 10.05.2019 г. сключен с Политическа 

партия „Партия на зелените“. Договорът за медийни услуги е 

изпълнен изцяло. Приложени са всички необходими документи. 

Моля да одобрим плащането.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване одобрението на плащането.  

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

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 
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Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

КАТЯ ИВАНОВА: Искане № ЕП-24-326 от 31.05.2019 г. от 

БНТ по договор за медийни пакети № ЕП-24-281 от 23.05.2019 г. 

сключен с Инициативен комитет за издигане на независим кандидат 

Ваня Руменова Григорова. Договорът за медийни пакети е изпълнен. 

Приложени са всички необходими документи. Моля за одобряване 

на плащането.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване одобрението на плащането по договора за медийни 

пакети.  

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

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

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

Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

КАТЯ ИВАНОВА: Искане ЕП-27-327 от 31.05.2019 г. от БНТ 

по договор за медийни пакети ЕП-24-239 от 17.05.2019 г., сключен с 

Коалиция от партии „Демократична България – Обединение. 

Договорът е изпълнен изцяло. Приложени са всички необходими 

документи. Моля за решение за одобряване на плащането.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване одобрението на плащането.  

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

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

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

Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  
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КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № ЕП-24-328 от 31.05.2019 г. 

от БНТ по договор за медийни пакети, ЕП-24-142 от 7.05.2019 г. 

сключен с коалиция от партии „Движение ЗАЕДНО“. Договорът е 

изпълнен изцяло. Приложени са всички необходими документи. 

Моля, за решение за одобряване на плащането.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване одобрението на плащането.  

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

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

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

Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

Колеги, изчерпахме точка трета – Доклади по медийни 

пакети.  

 

Преминаваме по точка 4 – Доклад по Заявление по ЗДОИ.  

Госпожа Бойкинова заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е 

отговор до господин Христо Иванов – председател на Движение „Да 

България“. Заявлението по ЗДОИ е с вх. № ЕП-29-11 от 26.05.2019 г. 

С това заявление за достъп до обществена информация са поставени 

пет въпроса. Иска се от Централната избирателна комисия да 

предостави информация към 30 април 2019 г. колко брой членове на 

секционни избирателни комисии са назначени във всяка РИК. Моли 

се информацията да бъде предоставена в табличен вид и да се 

посочат номерата на решенията на всяка РИК.  

Втори въпрос. Ако решенията на всяка една РИК не са 

оповестени публично, моля да се предостави копие на тези решения. 
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Въпрос 3. Да се предоставят графици с обученията на 

членовете на СИК от всяка една районна избирателна комисия 

заедно с присъствен списъка на обучаваните.  

По точка 4. Районните избирателни комисии назначават 

подвижните секционни избирателни комисии не по-късно от 

15.05.2019 г. и се иска към 15 май колко брой членове на подвижни 

СИК са назначени във всяка една РИК. И тук се иска информацията 

да бъде предоставена в табличен вид. Като се посочват номерата на 

решенията.  

Пети въпрос, колко членове на СИК са назначени от всяка 

една РИК на датите 23-ти, 24-ти, 25-ти май и в изборния ден 26 май. 

Също искат информацията да се предостави в табличен вид и да се 

посочат номерата на решенията на всяка една РИК. Заявлението е 

подадено и с копие до всички районни избирателни комисии.  

Предлагам да отговорим, че информацията и по петте 

въпроса е публична, общодостъпна и тя се намира на страницата на 

районната избирателна комисия, разбира се чрез страницата на 

Централната избирателна комисия, рубрика „Избори за членове на 

Европейския парламент“, подрубрика „РИК“. Там са публикувани на 

интернет страницата както дневния ред, пълните стенографски 

протоколи, всички решения на районните избирателни комисии. А 

също така са публикувани и графиците с обученията на членовете на 

секционните избирателни комисии чрез съобщения. Като много 

районни избирателни комисии, като например софийските, имат и 

решения и съобщения, така че информацията е налична във всички 

районни избирателни комисии, както и са налични решенията на 

районните избирателни комисии за назначаване на подвижните 

секционни избирателни комисии, както и решенията, които са взели 
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районните избирателни комисии за замени и промени в решенията за 

назначаване на членове на секционни избирателни комисии.  

Така че исканата информация е налична. Всеки, който желае, 

може да я намери и за нуждите си да я оформи във всякакъв вид, 

табличен, не табличен и както пожелае, в зависимост от целта на 

исканата информация.  

Прилагам този отговор да бъде и с копие до районните 

избирателни комисии. Не е написано в писмото, но ви предлагам. 

Тъй като от районната избирателна комисия е дошъл отговор по това 

заявление. Като разбира се в отговора районната избирателна 

комисия е цитирала само решенията, които е постановила и също е 

отговорила, че те са налични и са публикувани на страницата на 

РИК – Стара Загора.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предложения и 

допълнения към проекта на писмо.  

Подлагам на гласуване проекта на госпожа Бойкинова и 

изпращането до всички РИК-ове.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги 

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

Бойкинова, Николай Николов, Цветанка Георгиева), против – 1 

(Кристина Стефанова).  

Госпожо Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви още едно 

заявление за достъп до обществена информация с вх. № ЕП-04-03-76 

от 31.05.2019 г. То е от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройство и по компетентност ни е препратено от МРРБ до 

нас. И заявлението е от Сдружение за оптимизиране на 

правосъдието и администрацията СОПА.  
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В това заявление по ЗДОИ са посочени пет въпроса. Иска се 

информация относно реда за проверка на кандидатските листи на 

партии и коалиции определен и възложен от ЦИК за изпълнение на 

ГД „ГРАО“ въз основа на който са проверени данните на кандидата 

за член на Европейски парламент от листата на Движение на права и 

свободи Делян Славчев Пеевски, дали са в съответствие с 

изискванията на чл. 351, ал.1 § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби 

на ИК.  

Вторият въпрос, иска се копие от заявлението декларация, в 

което господин Пеевски е декларирал, че отговаря на изискванията 

на чл. 351, ал. 1 от ИК.  

Трети въпрос, констатациите на ГД „ГРАО“ при проверка на 

данните за господин Пеевски, включително дали е български 

гражданин. Включва ли в кои държави, на коя дата е изпращан, 

колко време е престоял? Имал ли е адресна регистрация по 

постоянен и настоящ адрес извън територията на Република 

България, в кои държави в периода 25.11.2018 до датата на 

предоставяне на исканата информация.  

Четвърти въпрос, иска се копие от протокола на ГД „ГРАО“, 

в който е установено, че кандидатите на политическа партия 

„Движение за права и свободи“ отговарят на изискването на чл. 351, 

ал. 1 от ИК, в това число и за кандидата господин Пеевски.  

Пети въпрос, проверка на обстоятелствата по точка 3 само по 

документи или въз основа на заявлението декларация по точка 2 

извършено или е извършена фактическа проверка, включваща 

служебни справки, други институции. Например Агенция 

„Митници“, Гранична полиция, МВР, Външно министерство, Дубай 

държавата, гр. Дубай и какво са установили тези справки.  
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Само за пълнота на доклада ви докладвам, че ние вече 

имахме едно такова заявление подобно по ЗДОИ, в което се искаше 

само реда за проверка на кандидатските листи, какво включва тази 

проверка. Дали включва в кои държави, в кои дати  колко време е 

бил. Ние сме отговорили.  

Новото в това заявление, което ви докладвам е, че се иска 

копие от заявлението декларация, копие от протокола на ГД „ГРАО“ 

и дали е извършена фактическа проверка и какво включват 

констатациите на ГД „ГРАО“. Препратено ни е по компетентност. 

Като отговорът на МРРБ е, че исканото заявление – декларация не се 

намира в МРРБ. Но те нищо не са отговорил по протокола на ГД 

„ГРАО“. Защото в заявлението, както преди малко ви докладвах, се 

искат и два документа – заявление – декларация и протокол от ГД 

„ГРАО“.  

Отговорът на МРРБ се съдържа само по отношение на 

искането за предоставяне на заявлението декларация.  

Предлагам да отговорим на Сдружението, че с решение 106 

Централната избирателна комисия е определила реда за проверка и 

какво включва проверката, подробно кои обстоятелства ГД „ГРАО“ 

проверява. И че протоколът е на ГД „ГРАО“. Допълвам си отговора, 

че по т. 4 от заявлението следва да се снабдите от МРРБ ГД „ГРАО“.  

А по отношение на заявлението декларация, тя е приложение  

№ 67 от изборните книжа и материали и това заявление – 

декларация всеки кандидат заявява своето съгласие да бъде 

регистрирано като кандидат от определена политическа партия, 

както и че отговаря на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния 

кодекс. И че кандидатурата му е предложена само от една партия и 

че не се е кандидатирал в друга държава – членка на Европейския 
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съюз. И че е известно, че не може да бъде в друго качество в 

изборите като наблюдател, застъпник и т.н.  

Това заявление – декларация включва лични данни. И за да 

бъде предоставено, следва да се изиска съгласието на това трето 

лице. Ние нямаме към този момент такова съгласие.  

Така че предлагам да му отговорим както съм изготвила 

проекта за писмо плюс предложението ми, че исканата информация 

по т. 4 от заявлението се намира и следва да се изиска от МРРБ, ГД 

„ГРАО“.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, ако ми 

позволите, но считам, че така мотивираното искане по ЗДОИ въобще 

не отговаря на целите на Закона за достъп до обществена 

информация. Прочетете какво искат.  

Разкриването на корупционни мотивирани изборни 

манипулации и злоупотреби с контролираните от МРРБ и ГД 

„ГРАО“ данни на Национална база данни „Население“. Това може 

ли да е цел за предоставяне на обществена информация? Ако има 

някакви корупционни или други манипулации, злоупотреби, те са от 

компетентността на определени органи, а не на това по някакъв 

начин да се събира някаква информация. Още повече, че ние тази 

информация вече сме предоставили. Тя е била и предмет на съдебно 

разглеждане.  

И на СОПА имахме и съдът се е произнасял по всичките тези 

въпроси и ние продължаваме да даваме някаква информация, което 

аз лично ще гласувам против въобще. Защото считам, че това не 

могат да бъдат цели, които да бъдат поставени. Това не са 

надделяващ обществен интерес, така както е в Закона за достъп до 

обществена информация.  
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Ако някой има претенции, че е налице извършено деяние, 

което може да е престъпление, то има органи, които трябва да го 

разследват, но не някой да го тиражира по този начин, както в 

общественото пространство и въобще да търсим някаква такава 

информация.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, целта на Закона за 

достъп до обществена информация, това е всеки да може да си 

състави мнение за работата на една институция. В този смисъл, аз 

мисля, че Централната избирателна комисия следва да отговори. Тя 

е изпълнила законовите изисквания и няма нищо какво да крием и 

считам, че с отговора ясно и точно отговаряме, че Централната 

избирателна комисия в съответствие с изискванията на Закона и 

своите правомощия е определила реда за проверка на кандидатите. 

Всички кандидати са проверени. Отговарят на изискванията на 

Закона. Изборите приключиха. Има обявени и необявени. Така че не 

виждам защо трябва точно да се съсредоточаваме в последното 

изречение точно за какво искат обществената информация.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, други мнения и 

предложения?  

Госпожа Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз имам малко по-

различно становище от това на докладчика.  

На първо място, обръщам внимание, че това искане ни е 

препратено по компетентност от ГД „ГРАО“. Вие знаете, че с наше 

Решение № 160 от 9 април сме определили реда за извършване на 

проверка на визираните обстоятелства в Изборния кодекс касаещи 

кандидатите за членове на Европейския парламент от Република 

България. И Централната избирателна комисия в изпълнение на това 

свое решение е изпратила всички необходими документи за 
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проверка в ГД „ГРАО“. Протоколът от тази проверка след 

извършването ѝ наистина постъпва в ЦИК, но този протокол е 

документ на тази институция ГД „ГРАО“, като екземпляр от този 

протокол остава при тях. Ето защо, аз считам, че ние в тази част 

относно искането за представяне на копие от протокола за проверка 

следва да върнем отново по компетентност на ГД „ГРАО“ писмото.  

Отделно от това обръщам внимание, че от страна на СОПА 

това не е първото писмо с подобни искания, адресирани до 

Централната избирателна комисия. Някои от тях са били по ЗДОИ, 

някои от тях са били във формата на писма и голяма част от 

поставените въпроси в настоящето писмо са почти идентични с 

поставените в предходната водена кореспонденция. На тези въпроси 

Централната избирателна комисия е отговорила задълбочено и аз не 

смятам, че следва да им се отговаря отново така подробно, както 

предложи докладчика. А могат да се цитират номерата на нашите 

писма, с които им е даден отговор.  

По отношение на искането за препис от заявлението 

декларация. Тук споделям казаното от колегата Бойкинова. Като 

считам, че се касае за документ, подписан от трето лице, и там е 

необходима една друга процедура. Ние няма как доколкото това 

заявление и декларация съдържа и лични данни, без съгласието на 

конкретното лице да предоставим тази декларация, макар същата да 

съставлява образец на изборна книга, одобрена от Централната 

избирателна комисия.  

И не на последно място, по предходни наши отговори с 

идентични въпроси, поставени от СОПА, същото сдружение 

обжалва приетите наши протоколни решения пред Върховния 

административен съд. Това е информация, която им е и служебно 

известна. И в материалите по тези дела се съдържат протоколите на 
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ГРАО от извършената проверка. Тоест, като страна по това дело 

сдружението би следвало да се е запознало с доказателствата. Те са 

налични там, поради което не считам, че следва да им бъдат 

предоставени.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо Иванова, да 

считам, че правите предложение писмото да бъде насочено към 

ГРАО.  

КАТЯ ИВАНОВА: На този етап смятам, че бихме могли да 

дадем отговор само в частта, в която от нас се иска заявлението –

декларация. По всички останали въпроси да цитираме 

многобройните писма на ЦИК в отговор на същите, поставени от 

СОПА въпроси.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожа Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В първоначалния си доклад по 

точка 4 от заявлението искането на протокола, аз също ви казах, че 

това са двата варианта. Или по компетентност да препратим по точка 

4 или с едно изречение да му отговорим, че може да се снабди.  

Съгласна съм и на двата варианта, за които Комисията е 

обединена.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предлагам на 

гласуване предложението на госпожа Иванова, както и това, че 

докладчика е съгласен и беше докладвал като варианти в началото 

на доклада си по т. 4 да бъде препратено по компетентност на МРРБ, 

ГД „ГРАО“.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 

3 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова, Александър Андреев). 
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Колеги, подлагам на гласуване писмото предложение от 

госпожа Бойкинова до Сдружението за оптимизиране на 

правосъдието и администрацията с конкретен отговор в частта за 

предоставяне на декларацията от господин Пеевски.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в допълнение към 

отговор в частта относно искането за заявление декларация, същата 

не следва да се предоставя, тъй като съдържа лични данни и не е 

налице съгласие от третото лице. И също така не е налице 

надделяващ обществен интерес, който да мотивира Централната 

избирателна комисия да я предостави без съгласието на това трето 

лице.  

Уважаеми колеги, предлагам отговора във вида, в който съм 

го подготвила и се намира във вътрешната мрежа без никакви 

допълнения, с изключение на т. 4, което вече гласувахме, че ще бъде 

препратено по компетентност.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предлагам на 

гласуване предложението за отговор на въпрос на госпожа 

Бойкинова.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 4 (Ерхан Чаушев, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Кристина Цанкова Стефанова). 

Колеги, преминаваме към следваща точка 4а – Доклад 

относно изплащане на възнаграждение на ОИК.  

Госпожа Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане от Общинска избирателна 

комисия – Сандански с вх. № МИ-27-59 от 3.06.2019 г. за изплащане 
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на възнаграждения и осигуровки за дадени дежурства и проведени 

заседания. На практика искането обхваща искането за изплащане на 

възнаграждение и касае проведени две заседания  и шест дежурства 

през 2017 г., едно заседание и четири дежурства през 2018 г.  

Преписката е изключително обемна. Мога да ви докладвам на 

всяко едно заседание и дежурство какво е извършено. Описани са 

писма, вземани са решения. Всички те са приложени в оригинал, 

така както се изисква с подписите на председател и секретар. 

Преписката е окомплектована със счетоводна справка, с контролен 

лист. Аз ще ви предложа да изплатим тези възнаграждения. А ако 

някой колега проявява интерес и да не го чета, тъй като то е обемно, 

на всяко заседание и дежурство какво е било извършено от страна на 

членове на председател, заместник-председател и членове на 

Комисията, мога да предоставя преписката за запознаване.  

Предлагам да изплатим исканите възнаграждения и 

осигуровки на ОИК – Сандански.  

Само да доуточня, че общия размер на възнаграждения и 

осигуровки за тези три заседания и общо 10 дежурства за периода 

2017 – 2018 г. е в размер на 3288 лв.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване изплащането на възнаграждението на ОИК – Сандански.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, преминаваме към следваща точка 4б – Доклади на 

прокуратура 

Господин Баханов.  
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа 

с мои инициали е качено ЕП-09-18 от 5.06.2019 г. Това е 

постановление за отказ за образуване на наказателно производство 

от прокурор при Софийска градска прокуратура А. Алексова. 

Преписката е образувана съответно сезирана от Коалиция 

Демократична България – обединени от гражданина Максим Делчев 

за клипа качен от Костадин Тодоров Костадинов – Възраждане. 

Моля да го погледнете. Знаете, че е възложено от Национална 

полиция да извърши проверка на клипа. Разпространен чрез фейсбук 

видео клип свален и записан на диско носител, където се вижда, че 

действително публикувания видео клип съдържа сцени на насилия, 

тъй като представя причиняване на насилствена смърт чрез 

използване на огнестрелно оръжие.  

Проверката е за евентуално осъществен състава за 

престъпления по чл. 320 от Наказателния кодекс, насочена към 

неопределен кръг лица. И от друга страна посланията са отправени 

чрез публикуване сцени на насилие, поради което към 

прокуратурата е отправено искане да прецени, дали чрез тези 

действия не се подбуждат лицата възприели видео съдържанието 

към извършване на престъпления.  

Ще ви посоча, че в обяснението си Костадин Костадинов 

сочи, че клипа представлява художествена алегория, творческа 

фантазия и не съдържа призив към насилие. Изразява недоумение, че 

видео съдържанието е възприето от някои като призив за насилие и 

заявява, че е качил лично клипа и че не той, а политическия елит 

управлява страната след 1989 г. и е извършил престъпления срещу 

българите.  

Прокурорът намира, че не е налице осъществен състав на 

престъпление по Наказателния кодекс и в частност по чл. 320, ал. 1.  
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Публикуването на конкретното видео  не следва да се тълкува 

като явно подбуждане към насилие, тъй като за това действие не се 

разкрива визираното в чл. 320 от НК противоправна цел, а именно 

формиране на воля у аудиторията за осъществяване на съдържащите 

се в клипа престъпни посегателства.  

Липсват основания за буквално тълкуване на изразеното чрез 

клипа послание, тъй като очевидно същото има политически, а не 

престъпен характер. Чрез видео съдържанието се цели до 

избирателите на политическия субект да достигне конкретна цел за 

промяна и да бъдат разкрити пред аудиторията възгледите на този 

субект за политическата ситуация, която очевидно не одобрява.  

В този смисъл публикуването на видеото цели да 

демонстрира и дори провокира негативно отношение към актуалната 

политическа реалност и нейните представители и по съществото си 

не следва да се тълкува като мотивиране на адресатите на това 

послание към извършване на престъпление, тъй като очевидно не 

това е преследваната цел.  

Това са изводите на прокуратурата.  

Налице е процесуална пречка за активиране на механизмите 

на наказателната репресия по отношение на посочените в сигналите 

действия, с оглед предоставената на прокуратурата възможност да се 

намесва единствено в случай на извършено престъпление визирано в 

особената част на НК каквато в случая е налице.  

И от друга страна считат, че доколкото в рамките на 

извършената проверка се установи, че чрез разпространението на 

видео съдържание в разрез с очертаните в Избирателния кодекс 

норми, конкретни лица са извършили нарушение на правилата за 

водене на предизборна кампания, следва материалите по преписката 

да бъдат изпратени на Централната избирателна комисия, която в 
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рамките на очертания от Изборния кодекс правомощия да прецени 

наличието на основание за налагане на административни санкции по 

отношение на конкретни лица и нарушения.  

Предвид гореизложеното постановява, че отказва да образува 

наказателно производство по материалите съдържащи се в 

прокурорска преписка 10-94-8 – 2019 г. Като препис от 

постановлението ведно с материалите да се изпрати на ЦИК за 

преценка на наличието на основание за налагане на санкции по реда 

на ИК, като следва СГП да бъдат уведомени за предприетите 

действия.  

Препис от постановлението да се изпрати на коалиция 

Демократична България обединени чрез адвокат Надежда Йорданова 

по електронната поща и Максим Делчев по електронна поща. Може 

да бъде обжалвано пред по горестоящата прокуратура.  

Не знам защо е препратено на ЦИК за взимане по 

компетентност на действие, тъй като самото постановление за отказ 

на стр. 3 пише, че действително излъчването на политическо 

послание чрез публикуване на клип, съдържащ сцени на насилие, 

както е отбелязал и ЦИК в решението си, т.е. ЦИК има решение по 

случая, противоречи на добрите нрави, тъй като разпространението 

на сцени на насилие, включително и с предизборна цел е укоримо от 

морална гледна точка.  

По съществото си обаче това действие не осъществява 

престъпен състав, тъй като не цели да мотивира неограничен кръг 

лица да извършват престъпления.  

Така че считам, че прокурора при Софийска градска 

прокуратура е на ясно след като цитира и нашето решение и не е 

било нужно да ни го изпращат отново по компетентност за 

предприемане на действия.  
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Това е за сведение. Тъй като лицата, които са подали жалбата 

Демократична България чрез адвоката си и Максим Денчев имат 

възможността да се запознаят и евентуално да обжалват пред 

висшестоящата прокуратура. Така че към настоящия момент считам, 

че това към Централната избирателна комисия е по скоро за 

сведение.  

Ако има други мнения, предложения от колегите, моля да ги 

споделят.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, мнения и 

предложения по доклада на господин Баханов?  

Приемаме го за запознаване и сведение. Ще го върнем на 

доклад с конкретни предложения.  

Колеги, преминаваме към точка разни.  

Госпожа Солакова е първи докладчик.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в отговор на 

нашите писма, с които поискахме районните избирателни комисии 

да споделят от практиката си проблеми на които са се натъкнали, 

включително при обучението машинното гласуване, случаи за които 

комисиите са работили с непопълнени състави, получаваме 

информацията и ще възложа администрацията да обобщава тази 

информация.  

Получаваме все още от общините за отваряне на запечатаните 

помещения след изборния ден за прибиране на документите от 

изборния ден предадени от секционните избирателни комисии. Тя 

ще бъде обобщавана както и  във връзка със съхранението на 

бюлетините. Ще бъде обобщена и последващо ще се докладва.  

Моля,  да се запознаете във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-

08-18-3 от 5.06.2019 г. оферта за изработка на служебните карти на 
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Централната избирателна комисия получена от госпожа Манолова, 

за да може на следващо заседание да вземем решение.  

Докладвам ви една докладна записка до госпожа Манолова за 

одобрение на разход за фотографски услуги във връзка с 

официалното обявяване на имената на избраните членове на 

Европейския парламент от Република България и връчването на 

удостоверенията. Постъпила е фактура в Централната избирателна 

комисия за фотографски услуги на стойност 150 лв. без ДДС. Имаме 

представен контролен лист, имаме налични средства в съответния 

параграф. Предлагам да одобрим предложението да се изплати 

представената фактура на стойност 180 лв. с ДДС.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване одобрението на фактурата за фотографски услуги.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия Стойчева), 

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

Печатницата на БНБ с вх. № МИ-26-1 от 6.06.2019 г. Поставят се 

основно въпроси във връзка с предстоящите избори за общински 

съветници и кметове и необходимостта от предприемане на действия 

и предварителна подготовка за тези избори, включително за 

отпечатването на хартиените бюлетини. Иска се информация 

относно прогнозния брой на бюлетините, видовете бюлетини. 

Предлагат се и някои технологични решения. В тази връзка 

предлагам да имаме заседание на работната група, за да може да ги 

обсъдим и евентуално да поискаме и становището на 

администрацията на Министерския съвет и да направим някакво 
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предварително, прогнозно предложение за брой бюлетини, като 

видове бюлетини и бройки от съответния вид.  

В тази връзка знаете имахме посещение от председателката 

на районна избирателна комисия Силистра. Тя сподели свои 

виждания във връзка с организацията на местните избори. И този 

въпрос и тези идеи също ще предложа на работна група да ги 

обсъдим.  

Засега ви ги докладвам за сведение. Моля да се запознаете 

специално с писмото на печатницата.  

Само за сведение ви докладвам писмо, което по електронната 

поща сме получили с вх. № ЕП-00-392 от 5 юни относно анализ. 

Разпределено е и на господин Чаушев. Ще му предоставя оригинала 

като основен докладчик. Това са някои констатации, които е добре 

да бъдат обсъдени по-внимателно в Централната избирателна 

комисия.  

Докладвам ви постъпили екземпляри на протоколи от 

районна избирателна комисия 26 район Софийски. Същите ще бъдат 

приобщени към останалите документи.  

Само за сведение ви казвам, че от Община Самоков е 

постъпило искане за увеличаване на броя на средствата за 

финансиране на организацията и произвеждането на изборите. 

Мотивират това искане, защото според тях е недостатъчно това 

финансиране. То е изпратено по компетентност на областния 

управител с копие до нас. Само за сведение ви го докладвам. 

Докладвам ви писмо, което сме получили в изпълнение на 

наше решение на Централната избирателна комисия 302 от 

11.05.2019 г. в Община Карлово. Комисията по 287 е отворила 

запечатаното помещение, за да може да се подредят документите от 

изборните книжа, които се съхраняват там, да бъдат преместени от 
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архива на общинската администрация в едно общо помещение архив 

в сградата на общинската администрация. Приложени са заверени 

копия от заповедите за определяне на съставите на Комисията по 

287 и протокола в оригинал. За сведение ви го докладвам.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, следващ 

докладчик съм аз. В моя папка от днешно заседание има изготвен 

проект на писмо относно доклада ми от вчерашно заседание за 

запитването на Корейския институт за гражданско образование и 

демокрация заедно с Националната избирателна комисия на Корея за 

посещение през периода септември – октомври.  

Моля да се запознаете. Файлът е 10-72 госпожа Теди Лин.  

Последният абзац да бъде променен. При проявен от вас 

интерес ще ви предоставим последваща информация.  

Колеги, други предложения към писмото.  

Подлагам на гласуване текста с писмо с направените 

корекции в предпоследния и в последния абзац.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Колеги, обявявам почивка 10 минути.  

 

  (След почивката) 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, продължаваме 

заседанието.  

Продължаваме с точка разни.  

Давам думата на госпожа Солакова.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По повод на писмо от районна 

избирателна комисия от 26-ти район, моля с протоколно решение да 

приемем, от архивните документи да извадим сините екземпляри, 

които са забравени при нас и да ги предоставим на районната 

избирателна комисия в 26-ти район.  

Предлагам ви да ни упълномощите с госпожа Силвия 

Стойчева да извършим тази дейност.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване достъпа до архивното помещение за изваждане на сините 

страници от протоколите 26-та РИК.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Господин Войнов заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в моя папка има едно писмо с вх. 

№ ЕП-22-524. Писмото е от Френгюл Зенопян от Хасково. То е по 

скоро една препоръка към нас. Става въпрос за следното. Пише ни, 

че на последните избори за Европейски парламент гласувах 

машинно и забелязах един пропуск. След изборна листа и след като 

се пропусне отбелязване на преференция и се гласува, на екрана се 

изписва не е направен избор. Мисля, че трябва да се напише не е 

направен избор за преференция, защото човек може да се обърка, че 

въобще не е избрал листа за която да гласува и да започне отначало.  

Предлагам го за сведение това писмо, тъй като тя не иска 

отговор. Действително трябва да вземем предвид нейната препоръка, 

тъй като за втори път ни обръщат внимание на този момент. 

Действително на екрана на машината след натискане на преглед 
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трябва да се промени текста за това, че не са отбелязани 

преференции.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, продължаваме с 

господин Андреев.  

 АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило по електронната поща в Централната избирателна 

комисия писмо с вх. № ЦИК-07-10/25 от 06.06.2019 г. Имейлът е от 

Мая Симунич, която е от департамента Права на гражданите и 

свободно движение към Европейската комисия. 

Във връзка с провежданата на 7 юни среща на Дирекцията по 

правосъдие и потребители във връзка с европейската мрежа за 

сътрудничество в изборите. Като ни е изпратен към самото писмо 

дневния ред на провежданата на 7 юни среща. Тя е свързана с 

разглеждането на въпросите основно по сигурността, защитата на 

личните данни. Упражняването на демократичните права в тази 

връзка. Евентуално защита срещу кибер инциденти, както и 

въпросите свързани с новата регулация, регламента 2019 – 452, 

който е свързан със скрининга на преките инвестиции и тяхното 

влияние върху критичните инфраструктури, същото така и в 

организацията на изборите. В тази връзка то е качено в моята папка. 

Бихте могли да го видите. За сведение, тъй като провеждането на 

срещата не е в утрешния ден. То е докладвано преди това и от 

колегата Цанева.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, давам думата на 

господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение постъпило писмо с вх. № ЕП-23-130 от 5 юни 2019 г. от 

Държавната агенция национална сигурност, подписано от зам.-

председател на Агенцията. С него съгласно обичайната практика ни 
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изпращат три броя документи в електронен вид записани на DVD 

само за адресата. А именно сканираните протоколи на секционните 

избирателни комисии за изборите за членове на Европейския 

парламент извън страната, сканирани списъци за гласуване извън 

страната в изборите за членове на Европейския парламент и справка 

за движението на документите. Тези документи ни се изпращат 

обичайно както казах, във връзка с дейността на временния 

комуникационен пост, който обслужва комуникациите между 

секциите извън страната и в Централната избирателна комисия. 

Може би съответния електронен носител съответно следва да се 

съхранява при определен по специален режим.  

Второ, постъпило е искане с входящ номер неправилно 

записан местни избори 148 – 3 юни 2019 г. от Община Левски чрез 

кмета на Общината, госпожа Любка Александрова за възстановяване 

на изплатени средства от общинския бюджет за възнаграждение и 

осигурителни вноски на членовете на секционни избирателни 

комисии.  

Приготвил съм в моята папка това писмо до главния секретар 

на  

Министерския съвет господин Даков, за изпращане по 

компетентност на така постъпилото искане за възстановяване на 

суми. Към искането също така са приложени самите ведомости 

заверени по надлежния ред за изплащане на съответните суми и 

осигуровките.  

В писмото е казано следното:  

Приложено изпращаме Ви по компетентност искането от 

Община Левски за възстановяване на изплатени средства от 

общинския бюджет за възнаграждения и осигурителни вноски във 

връзка с произведените избори на 26 май 2016 г. Копие от това 
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писмо естествено ще се изпрати и на кмета на Община Левски за 

сведение. Компетенцията за възстановяване на тези суми е на 

администрацията на Министерския съвет.  

Моля, за преценка на писмото.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложеното писмо от господин Николов.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

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

Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов,Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Господин Николов заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Постъпило е с входящ номер от 6 

юни 2019 г. искане от Община Троян за отваряне на запечатано 

помещение за произведените избори за Народно събрание 2014 г. 

Вчера ние от същата община се занимавахме с искане във 

връзка с архивиране на книжа, унищожаване на документи по повод 

Националния референдум от 2013 г и по повод на предпоследните 

избори за членове на Европейския парламент. Сега ни сезират 

единствено и само нарочно за изборите за Народно събрание 

произведени на 5 октомври 2014 г.  

Желаят унищожаване на документи, предаване на Държавен 

архив Ловеч. 

Искането е основателно. Подготвил съм проект на решение в 

тази връзка, което е съобразно нашето решение 243-ЕП от 2.05.2019 

г. Проектът за решение е в моята папка. Моля да се запознаете с 

него. Ако има корекции съм готов да ги отразя.  
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ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване проекта за решение на господин Николов за отваряне на 

запечатано помещение на Община Троян.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

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

Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов,Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 473 НС.  

С вх. № ЕП-15-198 от 5 юни е постъпил отговор от страна на 

госпожа Цецка Бачкова. Да припомня, че вчера ние по повод на 

сигнал от госпожа Бачкова ѝ отговорихме, че сигнала беше във 

връзка с отчитане на преференции в секция във Враца, където се 

осъществява само гласуване с хартиени бюлетини. 

Отговорихме в стандартен вид по повод на нейното запитване, 

защо не са отчетени преференциите за нея като кандидат за член на 

Европейския парламент в тази врачанска секция.  

Отговорихме, че в правомощията на Централната избирателна 

комисия е да извърши повторно въвеждане на данните от 

протоколите на секционните избирателни комисии. В конкретния 

случай ЦИК е приела за вярно изписаното с думи, а не с цифри.  

Наистина в тази секция с цифри е изписана цифрата 8, а с 

думи е изписана цифрата нула.  

Така че госпожа Бачкова сега поставя въпроса.  

В качеството си на кандидат настоявам за повторно 

преброяване и отстраняване на грешката.  

Първият ѝ сигнал е от 27 май, отговорили сме вчера, а вторият 

е от 5 юни. Предлагам това писмо да бъде за сведение дотолкова 
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доколкото не ми е известна процедура при която би могло да се 

реагира по такъв проблем.  

Предлагам за сведение.  

Последното нещо, което бих искал да докладвам е едно искане 

от гражданин, което е с входящ номер от 5 юни ЕП-22-525. 

Гражданинът се казва Веселин Стоянов. На електронната ни поща 

той ни е запитал.  

Интересувам се как да проверя, дали личните ми данни са 

използвани за гласуване на изминалите избори за Европейски 

парламент.  

Аз се сещам само за една възможност, чрез Централната 

избирателна комисия да се извърши проверка за злоупотреба с 

лични данни на определен гражданин, който и да било той. Това е 

проверката в рубриката За избирателите в рамките на голямата 

рубрика Избори за членове на Европейски парламент. Под рубрика, 

мисля че беше във връзка с подкрепа на партии и инициативни 

комитети и коалиции.  

Затова подготвения отговор, който също трябва да е качен на 

моята папка по повод на това питане на гражданина. Отговаряме му, 

че във връзка с неговото писмо в рубрика Избори за членове на 

Европейския парламент 2019,  подсекция За избирателите би могъл 

да провери дали неговите лични данни за използвани във връзка с 

подкрепа на определена партия, коалиция или инициативен комитет.  

Друг вариант за злоупотреба с личните данни на който и да 

било гражданин чрез масива на Централната избирателна комисия, 

чрез документацията, която се съдържа при нас във всичките 

аспекти, освен ако няма специален нарочен сигнал, не би могло да се 

установи  
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Това е отговора, който съм подготвил и би трябвало да е в 

моята папка за днешното заседание.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението на господин Николов за отговор на 

господин Стоянов.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

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

Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов,Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Давам думата на госпожа 

Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, искам да ви 

докладвам определение на Върховен административен съд. То 

трябва да е в папката решения на Върховен административен съд. 

Делото е образувано по две жалби. Едната е от Сдружение „БОЕЦ“, 

а другата е от същото Сдружение и лично от господин Георгиев. То 

е срещу решение на Централната избирателна комисия 451 по повод 

заявлението от господин Карадайъ. С определението Върховния 

административен съд остава без разглеждане двете жалби, поради 

липсата на правен интерес. Тъй като сдруженията не са от 

изброените лица имащи право на оспорване решенията на ЦИК, 

съгласно разпоредбата на чл. 394, ал. 1. И поради липса на правен 

интерес остава без разглеждане и прекратява делото.  

Докладвам ви и още едно определение на Върховния 

административен съд. То е образувано по жалба на Сдружение 

СОПА за това, че по техен сигнал подаден до Централната 

избирателна комисия за това, че заседанията на ЦИК не се излъчват 
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в реално време със звук и картина. Звук се чува само при включване 

на индивидуален микрофон.  

Централната избирателна комисия е оставила за сведение този 

сигнал. Всъщност това обжалват пред Върховния административен 

съд, който в мотивите си казва, че жалбата следва да бъде оставена 

без разглеждане поради липса на предмет, тъй като това е един 

сигнал. И правомощието на Централната избирателна комисия е да 

прецени собственото си поведение относно нейната работа. И ако с 

тези отправени критики тя е преценила, че следва да се подобри е в 

нейните правомощия. Но това не подлежи на оспорване. Не подлежи 

на оспорване и поради липса на правен интерес и е оставена без 

разглеждане жалбата ни.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, давам думата на 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, моите предложения ще бъдат 

свързани със страницата. Понеже минаха изборите, нашата заставка 

отгоре стои гласувай, да върнем предишната заставка със знамето.  

Второто ми предложение е да облекчим малко страницата, в 

смисъл такъв,, клиповете да минат така както са си към момента, 

просто да минат в булета. Само с булета и да си стоят. Ще има скоро 

пак избори. Тава са ми предложенията. Да върнем главната заставка 

и клиповете да минат под булета.  

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

одобрение редактирането на официалната страница така предложена 

от господин Чаушев.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

И аз имам едно писмо да докладвам.  

С ЦИК-07-79 от днес е постъпило писмо от Централната 

избирателна комисия на Тайван, с което ни уведомяват, че имат 

удоволствието да ни съобщят за новоизбрания председател на 

Централната избирателна комисия мистър Ли Чин Юнг.  

Това е уведомление за новия председател на Централната 

избирателна комисия на Тайван. Може да се запознаете и с кратко 

резюме на председателя, което е качено в моя папка.  

Колеги, изчерпахме дневния ред.  

Закривам днешното заседание.  

Обявявам следващото за понеделник 10 юни 2019 г. от 10.30 

часа.  

 

(Закрито в 12,40 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Кристина Стефанова  

 

СЕКРЕТАР: 

     Севинч Солакова  

   

 

 

Стенограф: 

 

Силвия Михайлова  


