
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 62 

 

На 10 юни 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния  

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклад относно разяснителната кампания.  

Докладва: Кристина Стефанова 

2. Доклад относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

   Докладва: Цветанка Георгиева, Катя 

Иванова. 

3. Доклади по медийни пакети.  

   Докладва: Катя Иванова, Таня Цанева. 

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения.  

Докладва: Цветанка Геогиева, Георги 

Баханов 

5. Разни. 

Докладват: Александър Андреев, Емил 

Войнов, Севинч Солакова, Таня 

Цанева, Димитър Димитров, 

Кристина Стефанова, Ерхан 

Чаушев, Силва Дюкенджиева, 

Николай Николова.  

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова-Цанкова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 
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Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

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

Цанева и Цветанка Георгиева. 

Заседанието бе открито в 10.45 ч. и бе председателствано от 

госпожа Кристина Стефанова-Цанкова – заместник-председател на 

комисията. 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  

Здравейте, уважаеми колеги,. Откривам заседанието на 10 юни.  

Моля да погледнете и да се запознаете с предложението за 

дневен ред. 

От заседанието днес отсъстват: в командировка – госпожа 

Стефка Стоева и господин Мирослав Джеров, в отпуск – госпожа 

Йорданка Ганчева, господин Бойчо Арнаудов, господин Ивайло 

Ивков, госпожа Мария Бойкинова.  

Господин Баханов се обади, че ще закъснее малко, също и 

госпожа Стойчева.  

Предложения за допълнения към дневния ред?  

Госпожа Дюкенджиева. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Моля да бъда включена в точка „Разни“, тъй като имам едно 

писмо от ОД на МВР – Пловдив. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Включвам Ви.  

Други предложения?  

Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Моля също да бъда включен в точка 

„Разни“ във връзка с отговор на писма. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Включвам Ви. 

Господин Чаушев. 



3 
 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В точка „Разни“. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да, 

включих Ви.  

Колеги, полагам на гласуване дневния ред.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

1. Доклад относно разяснителната кампания. 

Колеги, във вътрешна мрежа в моя папка, в подпапка „ЕП-25-

16\2“ са публикувани документите на финалния доклад и 

юридическо становище относно одобрението на работата по договор 

№ 19 на „Нова Броудкастинг Груп“. Моля да се запознаете. Имаме 

приемо-предавателен протокол, финален, заедно със сертификатите 

на излъчванията, както и становище от Правен отдел и отдел 

„Счетоводен“ по отношение на потвърждението на изпълнението по 

договора.  

Предлагам да бъде одобрена работата по договора с „Нова 

Броудкастинг Груп“, както и да представят фактура и да направим 

плащане по договора с одобрение на финалния приемо-предавателен 

протокол.  

Подлагам на гласуване.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в 

петък получихме финален доклад и по договора с „Милива“ с вх. 

№ ЕП-25-33. Към момента няма качено юридическо становище от 
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господин Желязков и ще го отложа за накрая, ако не, утре ще Ви го 

докладвам. Засега само за запознаване.  

Преминаваме към точка 2.  

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Госпожа Георгиева е наред, заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ. Уважаеми колеги, постъпило е искане за 

отваряне на запечатано помещение в община Стамболийски. В моя 

папка от днешна дата се намира преписката. В него се съхраняват 

изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейски 

парламент 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове 

– 2015 г. Писмото е подписано от Любомир Марков – за кмет. 

Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане на 

срока на съхранение и предаването на книжата и материалите от 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България от 2014 г. на „Държавен архив“ - гр. Пловдив. Текстът на 

проекта за решение можете да погледнете.  

Предлагам Ви да решим: разрешаване отваряне на 

запечатаното помещение, намиращо се в гр. Стамболийски на 

посочения адрес на ул. „Г. С. Раковски“ 29 – мазе, съгласно приетите 

нормативи и процедури.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

предложения към проекта за решение?  

Подлагам на гласуване проекта за решение за отваряне на 

запечатано помещение. 

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя 

Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Решението е с № 474-ЕП/МИ. 

Госпожа Иванова, давам Ви думата.  
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КАТЯ ИВАНОВА: Благодаря, госпожо председателстващ.  

Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия по 

електронната поща и постъпило писмо с вх. № ЕП-14-29 от 7 юни 

2019 г. от кмета на община Девня, област Варна, с което той желае 

да разрешим отварянето на запечатано помещение в община Девня, 

в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г. и на 26 май 2019 г. и от изборите за народни представители 

на 26 март 2017 г. Достъпът до помещението е необходим във връзка 

с изтичане на срока на съхранение и предаването на книжата и 

материалите от изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България и на 25 май 2014 г. на отдел „Държавен архив“ 

– гр. Варна. 

В моя папка е качен проект на решение под № 493. Предлагам 

на Централната избирателна комисия да приеме решение, с което да 

разрешим отварянето на запечатаното помещение, като при 

отварянето му укажем как да се осъществи достъпът и какво следва 

да се извърши в изпълнение на наше решение № 243–ЕП от 2 май 

2019 г.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

предложения за допълнения към проекта за решение?  

Подлагам на гласуване решението за отваряне на запечатано 

помещение, община Девня.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя 

Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Решението е № 485-ЕП-НС. 

С това изчерпахме точка 2. 

 

Преминаваме към точка 3. 

3. Доклади по медийни пакети. 
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Заповядайте, госпожо Цанева.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви искания за 

изплащане по медийни пакети, с вх. № ЕП-24-329 от31 май. 

Искането е от БНТ и политическа партия „ВОЛТ“ на стойност 

12 642 лв. Медийната услуга е изпълнена в пълен обем. Това са: 2 

броя интервюта в „Сутрешен блок“, 2 броя – в „Още от деня“ и в 

„Денят започва“ с Георги Любенов.  

Предлагам да бъде изплатено. В днешно заседание, справка 

„Медийни пакети“ трябва да са качени договорите.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване одобрението.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Извинявам се, не са, справката е извън 

персоналните папки.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Добре, 

гласуваме одобрението на плащането. Справката е в общата папка.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя 

Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви искане за изплащане по 

медиен пакет с вх. № ЕП-24-331. Договорът е между БНТ и 

коалиция „Демократична България – Обединение“, на стойност 

30 042 лв. с ДДС. Изпълнена е медийната услуга, която включва 

агитационни клипове, излъчени – 5 броя в 5 дни, интервю в 

„Сутрешен блок“ – 2 броя, интервю „Още от деня“ – 2 броя и 

интервю „Денят започва“ – 2 броя.  

Предлагам да бъде изплатено.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване одобрението за плащане.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя 
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Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам Ви искане с вх. № ЕП-24-308. 

Договорът е между „Уеб Медия Груп“ и партия „Движение 21“ на 

стойност 4800 лв. Изпълнена е медийната услуга, а именно, 4 броя 

публикации, публикувани в 4 различни дни. 

Предлагам да бъде одобрено. 

Всички медийни услуги, които докладвам, са с всички 

необходими реквизити и необходимия така наречен доказателствен 

материал.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване одобрението на плащането.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя 

Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам Ви вх. № ЕП-24-285, искане от 

„Струма“ ЕООД, вестник „Струма“ и коалиция „Възход“. Искането 

е на стойност 900 лв. и включва 1 брой каре във вътрешна страница 

на вестника. Предлагам да бъде одобрено. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване одобрението на плащането.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя 

Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № ЕП-24-332. 

Искането е от БНТ и партия „Волт“. Медийната услуга е на стойност 

2376 лв. и е изпълнена, а именно, предизборни репортажи, излъчени 

на 5 май.  

Предлагам да бъде одобрено.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване одобрението на плащането.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № ЕП-24-333 от 

БНТ и коалиция „Път на младите“. Стойността на медийната услуга 

е 15 853.20 лв., като е изпълнена съгласно договора, а именно, 2 броя 

интервю в „Сутрешен блок“, 5 броя интервю в „Още от деня“ и 

платен репортаж – 1 брой.  

Предлагам да бъде изплатено.- 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване одобрението на плащането. 

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Изчерпахме точка 3. 

Преминаваме към точка 4. 

4. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения. 

Госпожа Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Председателстващ.  

Уважаеми колеги, Централната избирателна комисия с вх. № 

МИ-27-61 от 6 юни е постъпило искане от общинска избирателна 

комисия – гр. Стамболийски за заплащане на дежурства на членове 

на общинска избирателна комисия за дежурства и за заседания, 

както следва. Проведено е заседание на общинската избирателна 

комисия на 23 май, на което са присъствали 9 членове на комисията 
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и на което е разгледано уведомление на председателя на общинския 

съвет за прекратяване на правомощията на Тодор Димитров Гьошев 

– общински съветник, по негово желание и обявяване на следващия 

в листата за избран общински съветник Цветелина Георгиева 

Цветанова-Тотева. Във връзка с подготовката на това заседание на 

22 май от председателя на общинска избирателна комисия и двама 

членове са дадени дежурства по уведомяване на членовете на ОИК 

за заседанието и подготовката на необходимата документация. 

На 28 май е проведено следващо заседание на общинска 

избирателна комисия – Стамболийски, на което също са присъствали 

9 членове на комисията. Разгледано е уведомление на председателя 

на общинския съвет за прекратяване на правомощията на Цветелина 

Георгиева Цветанова-Тотева, общински съветник, по собствено 

желание и обявяване за избран следващият в листата, госпожа 

Марияна Костадинова Кочева. Във връзка с подготовка на това 

заседание са дали дежурства трима члена на общинската 

избирателна комисия и на 30 май е проведено заседание на 

общинска избирателна комисия – трето по ред, на което също са 

присъствали 9 членове на комисията. На заседанието е разгледано 

уведомлението на председателя на общинския съвет за прекратяване 

на правомощията на Марияна Костадинова Кочева и обявяване на 

следващия в листата госпожа Калина Василева Игнатова. Във връзка 

с подготовката и на това заседание са дадени дежурства от 

председателя и още двама члена на комисията. 

Към преписката са приложени съответно протоколите, 

подписани от всички присъствали членове на заседанията, както и 

счетоводна справка и контролен лист. Общата сума за заседанията и 

дежурствата възлиза на 1888.60 лв. Предлагам на Централната 

избирателна комисия да одобри този разходи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване одобрението на разхода за изплащане на 

възнаграждение и одобряване на изплащането на община 

Стамболийски. 
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Гласували: 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

В момента господин Баханов го няма, така че преминаваме 

към точка 5 „Разни“. 

 

5. Разни 

Първи докладчик е господин Андреев. Заповядайте.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

за  сведение постъпило  по електронната поща на 6 юни 2019 г. 

писмо с вх. № ЦИК-07-10 от 06.06.2019 г. то е във връзка с 

докладвано вече писмо за провеждането на среща на Европейската 

мрежа за сътрудничество, която трябваше да бъде проведена на 7 

юни 2019 г. Имейлът указва, че в срещата ще има два официални 

езика, а именно, английски и френски. Така или иначе, вече срокът 

за провеждането им мина; затова Ви го докладвам за сведение. Тъй 

като ние в случая, както знаем, не изпратихме представител, би 

следвало останалите институции, които са ангажирани, да са 

изпратили техни представители.  

На второ място, докладвам Ви в моята папка качен доклад 

„Медии“. В него съвсем накратко са описани всичките въпроси, 

свързани с отразяването на работата на Централната избирателна 

комисия в изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България, проведените брифинги, съответно са дадени 

интервюта в периода на изборите до окончателното обявяване, за да 

може да бъдат включени в увода към бюлетината на Централната 

избирателна комисия. Също за момента . за сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

следващ докладчик е господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, постъпило е писмо от 

„Информационно обслужване“ от господин Александър Станев във 
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връзка с работната среща, която имахме в четвъртък. Той ни 

уведомява, че ни изпраща приложена актуализирана версия на 

описанието към отворените данни. Дава се по-подробна информация 

относно съдържанието и структурата им. Имат готовност след наша 

санкция да актуализират файла README.txt в архива с отворените 

данни. Писмото е качено в папка на господин Чаушев. Ако искате, 

може да се запознаете и предлагам да приемем да се актуализират 

отворените данни по описания начин.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

предложения и допълнения към предложението на „Информационно 

обслужване“ за допълнение на файла README от отворените 

данни, публикувани на официалната страница на ЦИК?  

Подлагам на гласуване одобрението на допълненията и 

редакцията на файл README и публикуването му на официалната 

страница на ЦИК в секция „Резултати“, подсекция „Отворени 

данни“, файл README.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

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

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

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Съжалявам, натиснах „против“, 

още веднъж дайте да гласуваме.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

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

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

няма. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Давам 

думата на госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на първо място Ви докладвам 

две преписки в изпълнение на наше решение което е решение 465 от 

4 юни 2019 г. на ЦИК за разрешение за отваряне на помещение в 
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община Вълчи дол. Отворено е помещението от комисия, назначена 

със заповед на кмета на общината. Отварянето е осъществено на 5 

юни. То беше с цел предаване на избирателен списък от изборите на 

26 май на териториално звено „ГРАО“. Списъкът, включително част 

първа, част втора и списъкът на заличените лица от тази секция в 

кметство Брестак е намерен в помещението и са предоставени на 

„ГРАО“ за проверка. За сведение Ви докладвам.  

Докладвам Ви и втора преписка в изпълнение на наше 

Решение 318 от 15 май 2019 г. На 26 май е отворено запечатеното 

помещение с цел освобождаване на място за съхранение на изборни 

книжа и материали от изборите на 26 май. За целта са извадени 

всички книжа от произведените през 2013 г. национален 

референдум, както и избори за членове на Европейския парламент 

през 2014 г. Оставени са на съхранение в архивното помещение за 

обработка и предаването им в отдел „Държавен архив“ – Силистра. 

За сведение отново. 

Докладвам Ви за запознаване докладна записка от госпожа 

Манолова ЦИК-09-104 от 6 юни 2019 г. за осигуряване на предпазни 

средства за работа с видеодисплей. Докладната и придружена от 

контролен лист. Моля да се запознаете, включително и с 

досегашните решения на Централната избирателна комисия, за да 

можем да вземем решение и да определим размера на тези средства, 

на финансовите средства за осигуряване на предпазни средства за 

работа с видеодисплей.  

Само за сведение Ви докладвам, тъй като не са публикувани 

във вътрешната мрежа списъци-справки за състава на съответните 

групи сътрудници и експерти, които са подпомагали дейността на 

Централната избирателна комисия в изборния период, включително 

в изборния ден. ЦИК-09-102 и 103 от 6 юни 2019 г. Това са 

служители от Народното събрание по граждански договори и от 

външните сътрудници – също по граждански договори, които са 

подпомагали дейността на ЦИК.  Ще бъде предоставена пълна 

справка, за да можем да приемем тяхната работа.  
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Колеги, с вх. № ЦИК-09-105 от 7 юни е представен приемо-

предавателен протокол от 06.06.2019 г. Знаете, че с решение на 

Централната избирателна комисия възложихме председателят да 

издаде заповед за определяне на комисия, която да извърши 

инвентаризация на активите на Централната избирателна комисия по 

повод прекратяването на трудовия договор с Румен Младенов и 

наред с това втора комисия, която да извърши приемането на 

заприходените стоково-материални ценности и пълната 

документация, която е била водена от господин Младенов. 

Констатациите са описани в приемо-предавателния протокол, 

извършена е инвентаризация от комисия в състав: Гергана 

Младенова - главен счетоводител, Валерия Бончева - счетоводител, 

Лилия Богданова – главен експерт „Човешки ресурси и безопасност 

на условията на труд“. Заедно с това комисия в състав Николай 

Желязков, Цветомира Жекова, Елена Лазарова, съответно, главен 

юрисконсулт, главен експерт „Връзки с обществеността“, главен 

специалист „машинописец“ са получили и са приели и 

заприходените стоково-материални ценности , включително 

налични в склада пълната документация за заведените и бракувани 

активи и за активите, които са в гаранционен и извънгаранционен, 

индивидуалните картони за предоставяне на членове на ЦИК и 

служители от администрацията, стоково-материални ценности, 

технически носител с информация в електронен вид, описи на 

имущество по оста и така описани, са представени към приемо-

предавателния протокол.  

Комисията е установила, че е предадено имущество извън 

описаното по-горе от Румен Младенов, прието от членове и 

служители от администрацията, описано в индивидуални картони, 

които са подписани от приелите имуществото.  

На следващо място, в този приемо-предавателен протокол 

има няколко забележки. Комисиите са установили, че при активите 

има частично несъвпадение на номенклатурата между записванията 

в описите на имуществото и номерациите в счетоводната програма. 
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Затова предлагат да се извърши корекция в маркирането на 

активите, като се подменят поставените стикери с нови такива, след 

заемане на длъжността от новоназначен главен специалист-домакин. 

Активите, за които е установено такова частично несъвпадение, са в 

наличност.  

В склада в помещение 64 се съхранява имущество, което е 

изписано за ползване при произвеждане на изборите и след изборите 

е прибрано там. То се съхранява опаковано в отделни кашони. В 

това помещение се съхраняват и три броя печатащи устройства, 

собственост на администрацията на Министерския съвет, които не са 

прехвърлени като активи на ЦИК, за което да се предприемат 

действия, свързани с уточняване на отчитането им. В тази връзка по 

тези забележки – първа и трета, Ви предлагам да възложим на 

директора на дирекция „Администрация“ да се предприемат 

съответно действия по първата – след назначаването на нов 

служител, а по третата – веднага, за да може с администрацията на 

Министерския съвет да се уточни отчитането на тези три печатащи 

устройства.   

Моля да одобрим както представения протокол, така и 

съответно действията, които да бъдат извършени с възлагане на 

директора на дирекция „Администрация“.  

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги 

подлагам на гласуване одобрението на приемо-предавателния 

протокол във връзка с напускане на специалиста домакин заедно с 

възлагането на дирекция „Администрация“, за да се нанесат 

корекции в точка 3 веднага и по точка 1 – след назначаване на 

домакин.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви докладна 

записка от госпожа Манолова за отчитане на дейности от 

сътрудници и експерти към ЦИК по граждански договори. Става 

дума за Йоана Йорданова, Мериам Сапунджиева, Снежанка Велкова 

и Ваня Бижева. С тях са сключени договори на посочените дати с 

номера, подробно описани в докладната записка. Отчетите са 

приложени към докладната записка. Публикувани са и договорите. 

По справки от счетоводството, тъй като Йоана Йорданова, Мериам 

Сапунджиева и Снежанка Велкова – по техни отчети и  с оглед 

възможността по гражданските договори, по частично приетата 

работа беше извършено плащане по договорите. Оставащата сума по 

техните договори са: за Йоана Йорданова – 1500 лв., за Мериам 

Сапунджиева е 1500 лв. и за госпожа Снежанка Велкова е 2054.05 

лв. Ще предложа да бъдат одобрени отчетите., пиета работата по 

договорите и изплатено оставащото възнаграждение по тези 

граждански договори.  

По отношение на граждански договор на Ваня Бижева от 

15 април 2019 г. на стойност 3000 лв. с описан предмет и представен 

отчет от госпожа Бижева за изпълнението на този договор, там 

нямаме частично плащане, въпреки предвидената възможност по 

договора. Също предлагам и по този договор да приемем работата за 

подписване на приемо-предавателен протокол, след което по тези 

четири договора да бъде извършено плащането, като на госпожа 

Бижева дължимата сума е 3000 лв., така както е възнаграждението 

по договора.  

Средствата са от план-сметката от план-сметката за изборите. 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване одобрението по плащане на четирите 

граждански договора, така както ги представи госпожа Солакова. 

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Катя Иванова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

 

Колеги, продължаваме с госпожа Цанева.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви с вх. 

№ ЦИК-07-6/37. Материалът е качен във вътрешна мрежа в моя 

папка. Това е въпросникът, който получихме от Европейската 

комисия. Аз бях докладвала принципно за този въпросник на 20 май. 

Сега сме го получили и чрез – би трябвало да е Министерството на 

външните работи, защото има и превод към него. Въпросникът е 

доста голям и молят да отговорим на въпроси във връзка с 

проведените избори за Европейски парламент през месец май 

2019 г., като молбата е до 5 август да отговорим. 

Така, както го разгледах въпросника, аз мисля, че вероятно 

ще го разделим на две части, в смисъл, за да можем да отговорим, 

тъй като едната част е обща, а другата е свързана и с криптотула и 

криптообмена. Както казах, 5 август е, имаме време, но все пак 

трябва да видим кога. (Обсъждане без микрофон.) Приемам 

краткото обсъждане, което направихме към коя работна група, както 

и към нашите партньори за последната част от въпросника, а 

именно, по криптотула, криптообмена, така че ще подготвим 

отговори на тези въпроси. Засега за сведение.  

С вх. № ЦИК-07-69/3, за сведение засега, отново имаме 

напомняне за отправената ни покана за участие в 18-ия 

международен изборен симпозиум, организиран от ICPS – 3-6 юли. 

За сведение, с вх. № ЦИК-07-74 – електронния вестник на 

Международния институт за мониторинг на демокрацията със 

седалище в Санкт Петербург, в който има информация за изборите в 

Казахстан, които ще се провеждат, за среща по изборни въпроси със 

студенти от Държавния университет за проведена конференция в 

Молдова по изборно поведение на гражданите. За сведение е.  

С вх. № ЦИК-07-77 за сведение Ви докладвам писмо от A-

WEB по електронната поща, с което ни изпращат другия кандидат за 
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генерален секретар на асоциацията, но е трябвало до 31 май да се 

даде становище, така че срокът е минал - за сведение е.  

С вх. № ЦИК-07-65/5 от АСЕЕЕО ни изпращат писмо, с което 

ни информират, че във връзка с 28-ата конференция, която ще се 

проведе на 24 - 26 септември, ако желаем, бихме могли да 

предложим участници в съответните теми и панели които ще бъдат 

разглеждани на конференцията. Засега за сведение. Ако има колеги, 

които имат интерес?  

Последно, накратко бих желала да Ви информирам за 

участието ни с колегата Арнаудов в конференцията в Румъния. 

Конференцията и работните маси бяха на тема изборна активност. 

Участваха от 32 държави и 5 международни организации. 

Разглеждаха се най-вече съвременният глобален проблем, а именно, 

спадът на избирателната активност, факторите, които водят до 

понижаване на избирателната активност, изборно участие и 

консолидация за демократична култура, стимулиране на 

избирателното участие, възможностите и ограниченията на 

избирателните комисии на органите по избори, обучение на 

демокрация, ангажираност на гражданите, изграждане на 

демократична култура сред гражданите, роля на избирателните 

органи за създаване на сътрудничество и образование за възпитание 

в демокрация. В акция бяха споделени опитът на различни държави. 

Интересен беше опитът на Канада, като при тях изборите са по 

изборен календар - предварително в началото на годината се знае 

кога ще бъдат изборите. За да повишат активността, са въведени 

различни Видове гласувания, начини на гласувания, а именно, в 

изборния ден, в изборни секции, по пощата, както и предварително 

гласуване, което се извършва чрез предварително електронно 

заявление, обучение на младите хора и работа с младите хора, за да 

приемат правото на глас не само като право, но и като граждански 

дълг, обучение на деца по демокрация. Те създават от младежи и 

деца, които още нямат избирателно право, но се правят такива 
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обучения, ролеви игри, като симулират избори, създават се секции 

от малки деца, които са и членове на комисии, и избиратели.  

Друго интересно, което беше като факт, но, разбира се, те са 

много избиратели – в Индия обучават 15 милиона служители, когато 

имат избори - на 1 300 000. Интересно беше: в Румъния тази година 

съвместно с европейските избори са имали референдум с два 

въпроса. Въпросите са били на отделни бюлетини, а не в една. В 

чужбина са разкрили 441 секции и ни показаха на страницата на 

Постоянната избирателна комисия на Румъния интерактивна карта 

google map, като когато се цъкне на мястото, който избирател се 

интересува от чужбина, излиза мястото, излиза също така и точният 

адрес на секцията, които са разкрити. Така че мисля, че бихме могли 

за следващи избори, когато имаме в чужбина избиратели, такъв 

метод. Това е накратко.  

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

давам думата на господин Димитров. 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За сведение, в папката на господин 

Чаушев и до мене е изпратен или разпределен анализът на 

Обществения съвет за машинното гласуване. Тъй като е доста голям, 

седем страници е, в няколко параграфа, просто утре ще се опитам да 

го свия в някакъв минимален обем, за да го обсъдим просто.  

 

1. Доклад относно разяснителната кампания. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, отново връщам на 

доклад финалния приемо-предавателен протокол във връзка с 

изпълнението по договора с фирма „Милива“ ООД. Има го сканиран 

в моя папка. Качено е и юридическото становище от господин 

Желязков, утвърдено от Счетоводен отдел. Във връзка с 

изпълнението по договора може да се запознаете, като в самия 

финален отчет фирма „Милива“ ни представя преизпълнението на 

кампанията, като броят на ангажираностите са 23 000, с 
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преизпълнение над 18 000 покритие на кампанията. Можете да го 

видите като последна страница във финалния доклад по договора. 

Достигнати са импресиите, които са гарантирани, заедно с 

преизпълнение в кликовете на съдържанието.  

Предложението е за одобрение на финалния доклад, като са 

ни предоставили и информация на електронен носител заедно с 

всички публикувани постове и отчет по платените таргетирани 

материали по разяснителна кампания.  

Подлагам на одобрение финалния доклад и плащането по 

договора след представяне на фактурата от изпълнителя.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, във вътрешна мрежа в моя папка е публикуван 

преводът от писмото от A-WEB, което преди малко госпожа Цанева 

докладва. Освен на 31 май, когато е бил срокът за подаване на 

препоръки за кандидатурата на господин Шийха, представител от 

Индия, сме получили отново също писмо на 5 юни. Моля да се 

запознаете с неговата кандидатура и за следващо заседание да 

преценим дали ще вземем отношение относно кандидатурата му за 

член на Изпълнителния съвет към Секретариата на A-WEB. 

 

5. Разни.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Следващ 

докладчик по точка „Разни“ е господин Чаушев. 

Заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще Ви докладвам 

договори от 30.03.2019 г. с Виктория Георгиева Юнакова и Иво 

Георгиев Шапчев във връзка с подготвяне на документация за 

машинното гласуване и обявяване на обществената поръчка, която 

завърши. Съответно документите бяха подготвени, поради което 
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предлагам договор  15/1, договор № 16 с Иво Шапчев и госпожа 

Виктория Юнакова, изпълнението по тях да бъде прието от 

Централната избирателна комисия след подписване на съответните 

констативни протоколи и декларации съответно да им бъде 

изплатена сумата по тези договори за подготовка на документация 

по обществена поръчка за машинно гласуване.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване одобрението на работата на двамата експерти 

по договорите заедно с изплащането на възнагражденията по тях. 

(Въпрос извън микрофона.) 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Сумата е 1500 лв.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

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

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви договор 

21 от 16 април 2019 г. между ЦИК и господин Станев. Предметът на 

договора е да вземе участие в Комисията по обществената поръчка. 

Заедно с представителите на Централната избирателна комисия той 

взе участие, видно и от протоколите на комисията. Предлагам да му 

приемем работата и съответно да се изплати възнаграждението в 

размер на 500 лв. за участие в тази Комисия по обществената 

поръчка за машинно гласуване.  

В същата връзка докладвам и договор 22 с господин Стоил 

Цицелков, от 16.04.2019 г., който също взе участие като член на 

комисията по обществената поръчка за машинно гласуване, със 

същия размер, както и с госпожа Юнакова – със същия договор от 

16.04.2019 г. за участие в комисията, със същия размер.  

Предлагам да приемем работата им и съответно да им се 

изплатят съответно възнагражденията – по договор 20, 22 и 21 на 

тримата, след подписването на съответните констативни протоколи 

и декларации, разбира се. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване одобрението на работата по договорите на 

тримата експерти: договори 20, 21 и 22 заедно с изплащане на 

възнаграждението по тях.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

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

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожа Дюкенджиева е наред. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо 

Председателстващ. Уважаеми колеги, спомняте си, че имаше една 

молба от госпожа Гергана Тотева, която твърдеше, че без нейно 

знание е вписана като наблюдател от Сдружение „Жените днес“ и 

ние я заличихме като наблюдател. В тази връзка сме получили 

писмо от ОД на МВР. То е с вх. № ЕП-04-02-48 от 7-ми, в което РПУ 

– Пловдив е искало главен инспектор господин… (не му виждам 

фамилията, съжалявам, има го в моята папка). Иска да предоставим 

оригиналната декларация на госпожа Тотева, очевидно за 

извършване на графологическа експертиза.  

Колеги, моето предложение е всъщност да им напишем едно 

писмо и да не изпращаме оригинала, ако иска да идва вещо лице тук, 

но не знам каква е практиката на комисията, затова исках да ми 

кажете. Аз лично възразява оригиналната декларация да бъде 

изпратена в Пловдив. Но кажете ми какво е становището.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: По принцип, колега Дюкенджиева, 

изпращаме заверено копие и отдолу изписваме като текст, че ако 

желаят, ако не могат да се справят с копието да извършат съдебно 

графологична експертиза, могат да се запознаят с оригиналите на 

документите в Централната избирателна комисия, с посочен адрес, 

телефон за връзка след предварителна уговорка.  
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, разбрах, колеги. Приемам 

това предложение. Ще го изготвя утре, всъщност да го видите и да 

го изпратим. 

Второто нещо, което искам да докладвам, е с вх. № ЕП-15-

223 от 7 юни 2019 г. сме получили писмо, подписано от 

председателя и секретаря на 25 РИК, с което ни уведомяват, че след 

като са приети изборните книжа и материали от произведените 

избори за членове на Европейския парламент от Република България 

на 26 май, в секцията, която се е намирала в болницата за 

долекуване, продължително лечение и рехабилитация в гр. Банкя, 

избирателният списък е прибран в чувала и не е предаден на „ГРАО“ 

за проверка.  

В тази връзка моето предложение е да изпратим едно писмо 

на кмета на район Банкя, за да може да поискат отваряне на 

помещението и съответно да предадем списъка. Ще подготвя за утре 

писмото.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

следващ докладчик е господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моята папка за 

днешното заседание има изготвено писмо до господин Веселин 

Стоянов. Този господин се е обърнал към нас с писмо с вх.  

№ ЕП-22-521 от 7 юни 2019 г. В писмото той благодари за отговора, 

който сме му изпратили на същата дата, тоест, предния ден – 6 юни, 

но казва следното: „Относно моето запитване имах предвид друго. 

Има ли начин да проверя дали съм упражнил правото си на глас на 

изминалите избори за Европейски парламент, проведени на 26 май?“ 

Отговорът, който съм изготвил, е във връзка със следното 

съдържание: „Във връзка с Ваше писмо, Ви уведомяваме, че 

информацията дали сте упражнил правото си на глас в изборите за 

членове на Европейския парламент се съдържа в избирателния 

списък, който се съставя по постоянния Ви адрес или при заявено от 

Вас желание до 14 дни пред изборите в общината, района, 

кметството по настоящия Ви адрес. В момента този списък се 
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съхранява в съответната община в запечатано помещение в чувала с 

изборни книжа и материали за съответната избирателна секция, 

поради което няма ред за извършване на извършваната от Вас 

проверка по Ваша инициатива.“ 

Това е отговорът, който предлагам. Очевидно гражданинът 

може би си представя, че има някакъв електронен регистър, в който 

се е отразявало кой е гласувал и кой не е гласувал. Такъв регистър 

няма, съответно. Единствено в протоколите на секционните 

избирателни комисии се съдържат само цифри. Те са публични, 

разбира се, но според мен избирателният списък е единственият 

вариант, от който може да се разбере дали е гласувал или не. Не 

знам защо е отправено… (Въпроси и реплики извън микрофона.) 

Избирателният списък ли? Добре, тогава ще уточним, че е в 

избирателния списък, без да уточняваме къде се съхранява той, без 

„в момента“. Добре. Този списък се съхранява в съответната 

община. Тази корекция правим. (Реплика извън микрофона.) Добре, 

без „чувала“, добре.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване изпращането на писмо на господин Стоянов. 

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

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

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, постъпила е жалба 

с вх. № 22-531 от 7 юни на електронната поща на комисията ва 16.57 

часа. Жалбата е от Борислав Лазаров. В нея той твърди, че въпреки 

двете заповеди на кмет на Панагюрище и кмет на Елшица, очевидно 

това е кметството – за определяне на места за разлепване на 

агитационни материали, ликът на госпожа Габриела стои още на 

тотото в село Елшица към дата 4 юни.  

Изготвим съм писмо, в което предлагам тази жалба ведно с 

двете заповеди, които са приложени към нея, ведно със снимков 
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материал да се изпрати по компетентност до кмета на община 

Панагюрище с оглед на твърдение за нарушение на чл. 186, ал. 3 от 

Изборния кодекс.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги 

подлагам на гласуване изпращането на писмо във връзка с 

подадената жалба до кмета на община Панагюрище.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

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

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващото писмо, което докладвам, 

е на английски език. То е постъпило с вх. № ЕП-22-532 от 10 юни 

2019 г., днес. Всъщност днес е заведено, а е постъпило на 9 юни в 

11.11 часа на електронната поща на комисията. Подадено е от 

Женевиев Бейт или Бейти, като съответно твърдението е следното. 

Търсих резултатите за България от европейските избори, хора, които 

са гласували или избиратели, може би недействителни гласове, 

валидни гласове, бланки. Не мога да ги намеря на сайта на 

Централната комисия. Посочен е сайтът. Благодаря Ви 

предварително.“  

По повод на това писмо, което е постъпило вчера в 11.11 

часа, предлагам всъщност финалното решение на комисията, което 

беше с дата 29 май за обявяване на резултатите от изборите, да се 

преведе на английски език и да се изпрати с едно изречение на 

конкретната електронна поща. Това е предложението ми. Колеги, 

както прецени Централната избирателна комисия.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз предлагам, първо, 

това писмо, което изчете колегата, да се преведе на български език. 

Официалният език в България е български, така че който иска да 

получава някаква информация, да бъде така добър да си преведе от 
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майчиния език или от езика, който ползва, да преведе на официалния 

език, който ползва, съответната държавна организация в България и 

тогава да получава отговор, какъвто и да е той.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз не възразявам срещу 

предложението на колегата. Ще моля за решение конкретното писмо 

от този заявител да се преведе на български език, решение в този 

смисъл да има. (Обсъждане и коментари извън микрофон.)  

Четвърто писмо докладвам, което обаче не е входирано, но е 

резолирано до мен. То е благодарствено писмо по същество от 

госпожа Ася (не може да се види нейното фамилно име): „Благодаря  

за професионалното отношение и изпратения отговор. Пожелавам 

Ви успешна работна седмица.“ Госпожа Ася Станчева всъщност ни 

благодари по повод на писмо с изх. № наш от 5 юни 2019 г., с което 

подробно разясняваме условията за дължината на бюлетините, в 

дясната част на бюлетината какво се посочва, какво е съдържанието 

на бюлетината. Мисля, че писмото беше докладвано от госпожа 

Солакова на 5 юни.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

давам думата на госпожа Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпила преписка с вх. № ЕП-06-173 от 

7 юни от Георги Недев, кмет на район Одесос, община Варна. 

Същата преписка съдържа документи във връзка с изпълнение на 

Решение № 465-ЕП от 31 май тази година на Централната 

избирателна комисия, с което е разрешено отваряне на помещение, в 

което се съхраняват книжа за избори за членове на Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 г. Помещението е 

отворено на 6 юни въз основа на заповед на кмета за отварянето му. 

Към преписката се съдържат всички необходими документи, 

изготвено въз основа на наше Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г., 

заповед, акт за унищожаване, писма, протоколи.  

Предлагам преписката за сведение на комисията.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

обявявам 5 минути почивка и ще продължим след това. 

 

(Почивка) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги 

продължаваме със заседанието. Давам думата на госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от 25-а районна 

избирателна комисия сме получили тяхно писмо. По повод на тяхно 

писмо ние изпратихме до всички районни избирателни комисии с 

цел установяване на проблеми, които са изпитали секционните 

избирателни комисии поради неявяване на назначени членове, 

непопълнени състави поради неподадени резервни или пък 

заместващи членове на секционните избирателни комисии. Знаете, 

че получаваме такава информация. Тя ще бъде обобщавана, но 25-а 

районна избирателна комисия са ни представили конкретни данни 

по брой секции, като са уточнили, че причината във всички случаи е 

била неявяване на членовете от квотата на „Воля“ или „Коалиция 

Обединени патриоти“, изчакване на списъците с резервни членове 

на СИК, подадени от политическите сили, като съответно 276 

комисии са работили в изборния ден в намален състав. Като 233 от 

тях са били в състав от 6 членове, 41 комисии – в състав от 5 членове 

и 2 – в състав от 4 членове.  

Разбирам от писмото, а и от другите писма, които получаваме 

от районните избирателни комисии, чийто мандат вече изтече, че 

най-сериозен и тревожен е бил случаят на територията на 25-и 

район. Знаете, че с тяхно писмо от 30 май по повод на което се 

обърнахме с искане за подробна и конкретна информация, те 

написаха, че неявяването на членовете на секционните избирателни 

комисии не е прецедент, но никога не е било в такива мащаби. В 

този смисъл отправиха предложение предвидените в бюджета 

средства за възнаграждение на неявилите се членове на СИК да 

бъдат разпределени между явилите се членове, които са извършили 
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и тяхната дейност съответно. В този смисъл аз Ви предлагам да 

изпратим с подкрепа предложение до Администрацията на 

Министерския съвет с копие до Министерството на финансите, 

наистина тези средства да бъдат предвидени за членовете на 

секционните избирателни комисии, които са извършили работата и 

на останалите неявили се членове. Надявам се 25-а районна 

избирателна комисия да е предоставила тази конкретна информация 

и на районната администрация, където се извършва плащането. В 

случай че има и други предложения или пък не се възприеме, 

предлагам обсъждане на работна група 1.1. след заседанието.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожа 

Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо 

Председателстващ. Колеги, аз имам предложение по повод на 

доклада на госпожа Солакова. Нека да гласуваме днес изпращането 

на това писмо до районната администрация и до администрацията на 

Министерския съвет. Така че предлагам направо да гласуваме 

изпращането на писмото.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване изпращането на писмото.  

Гласували: 14 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

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

Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Георги Баханов). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви едно писмо от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Получили сме приложен въпросник. Искат до 17 юни 2019 г. да се 

попълни по възможност на английски език. То е по повод 

предоставяне на информация във връзка с анализ на 

многостепенното управление в България във връзка с планирането 

на нов подход в политиката за регионално развитие и подкрепа на 

процеса на децентрализация в България. Аз Ви го докладвам за 
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сведение. Ще го предоставя на администрацията за изразяване на 

становища относно необходимостта. Според мен, не сме адресати на 

този въпросник, но нека по-подробно да се запознаят с него и да 

изразят становище.  

Докладвам Ви писмо, което сме получили от районна 

избирателна комисия в 16-и район. Цялата тази информация се 

обобщава по отношение на проблемите със секционните 

избирателни комисии, в работата на районните избирателни 

комисии, включително в обучението, машинното гласуване. Както 

Ви казах, мандатът на районните избирателни комисии изтече и на 

следващото или на следващо заседание ще представя обобщена 

справка с отразени мнения от РИК-овете, от които сме получили 

такава информация. Включително сме получили едно писмо от 

община Карнобат.; То е точно по повод на писмото ни с оглед на 

изплащане на допълнително възнаграждение по предоставеното за 

съставите на секционните избирателни комисии. Те ни уведомяват, 

че при тях такава информация от РИК – Бургас не е постъпила.  

Докладвам Ви за сведение, мисля, че е единствено, но ако 

има и от други общини, тя също ще бъде обобщена – продължаваме 

да обобщаваме информацията по чл. 287 за отварянето на 

помещенията след изборната нощ. Тя е публикувана и се 

актуализира в папка „Заседания“.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

давам думата на господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има два описа. Те са във връзка с искане на нашите одитори за 

предоставяне на налична информация в нашето складово помещение 

във връзка с техния заключителен доклад, който те подготвят, за да 

го представят пред ЦИК. Не знам виждате ли ги, два описа са. Те са, 

първо, във връзка с едно входящо писмо от „Сиела Норма“ АД, в 

което искахме информация и налични документи и флашки, както и 

искането от нашите одитори, което е описано горе - писмо – искане с 

входящ номер и в тези описи са описани наличното, което 
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намерихме след наше решение да търсим в складовете тук с 

администрацията.  

Предлагам тези документи, описани и съответните 

технически устройства, флашки, памети да бъдат предоставени на 

одиторите. Те ще дойдат днес в 14.00 часа. Предлагам документите 

и техническите устройства да им бъдат представени днес така, както 

е по описа.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване да се предоставят документите заедно с 

техническите устройства и носители на одиторите в плануваната 

среща днес от 14 часа.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, давам думата на господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-06.15 от 

06.06.2019 г. предполагам, въпреки че е писано 2018 г. – за 

сведение. Изпратено ни е от кмета на район „Владислав 

Варненчик“ Николай Костадинов. Във връзка с изпълнение на 

Решение № 156-НС от 12.04.2019 г. на ЦИК, ни изпраща ни копие 

от заповед, копие от съставен протокол за унищожаване на ценни 

документи с изтекъл срок, копие от приемо-предавателен протокол 

1 брой и становището на „Държавен архив“ – Варна. Това е за 

унищожаване и за предаване на „Държавен архив“ – Варна на 

изборни книжа и материали от произведените на 05.10.2014 г. 

избори за народни представители на Република България. Отворено 

е помещението и е запечатано, съгласно наше решение. За сведение 

го предлагам. 

Следващото, уважаеми колеги, е с вх. № НР-09-5 от 

05.06.2019 г. от Софийска градска прокуратура следствено дело до 

председателя на Централната избирателна комисия. Получено е 
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писмо искане във връзка с досъдебно производство 116/2018 г. по 

описа на Следствения отдел при СГП с оглед на задължителни 

указания на наблюдаващ прокурор молят да им изпратим заверени 

копия от наличните в ЦИК документи, съдържащи се в саморъчно 

написан текст и подписи на членовете на секционна избирателна 

комисия 276, гр. Париж, Франция, на Националния референдум на 

06.11.2016 г., като например: лични досиета заявления, декларации 

и други са изброили петима членове на секционната избирателна 

комисия. Това е във връзка с производство за двойно гласуване, 

престъпление по чл. 168, ал. 2, приложение второ от НК.  

Уважаеми колеги, от Архива на Централната избирателна 

комисия са извадени 5 броя декларации пред ЦИК за гласуване 

извън страната, както и секционния протокол, където има 

поставени саморъчно подписи. В декларацията е саморъчно 

изписан текст от членовете на секционна избирателна комисия 276 

– Париж. Само искам да уточня, че четирите от декларациите са 

заверени „Вярно с оригинала“ от деловодството на Централната 

избирателна комисия от Юридическия отдел. Само едната, на 

Тодор Христов Тодоров не е заверена. Ще изпратим да я заверят, 

тъй като в самия чувал, където се намират документите, е копие, не 

е оригинална декларацията – с това уточнение.  

Предлагам да гласуваме да изпратим писмо, с което да 

уточним и този факт и приложим докладваните от мен преди малко 

документи.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги 

подлагам на гласуване предложението на господин Баханов за 

изпращане на писмо и документи.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

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

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-60 от 

5 юни 2019 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

искане, подписано от председателя и секретаря на ОИК Благоевград, 

общинска избирателна комисия, подпечатано с печата на същата 

комисия, с което правят искане за плащане на възнаграждения за 

проведени заседания и дежурства на членовете на ОИК – 

Благоевград за периода 1 – 31 май 2019 г., като следва проведено 

заседание на 15 май 2019 г. за вземане на становище по подадена 

частна жалба от Николай Котанов срещу определение на 

Административен съд – Благоевград по административно дело 4.2.1, 

с което поради липса на правен интерес е прекратено 

производството по подадена жалба срещу Решение на ОИК – 

Благоевград.  

Следващото им заседание е на 16.05.2019 г. за вземане на 

становище по подадени частни жалби от Калоян Хаджийски, Злата 

Ризова… срещу Определение 919 на Благоевградски 

административен съд. Същото е по решение 369 от 22.04.2019 г. и 

едно дежурство, проведено на 2 май за окомплектоване на преписки 

по жалби, срещу решение 369-МИ от 22 май 2019 г. на ОИК – 

Благоевград и за изпращането им до Административен съд – 

Благоевград. 

Направи ми впечатление, уважаеми колеги, че са проведени 

по едно и също дело за даване на становище в два последователни 

дни, а именно, на 15.05. и на 16.05. за разглеждане на частни жалби 

срещу Определение на Благоевградския административен съд. След 

(като се запознах с предоставените ми материали, видях, че наистина 

едното съобщение за връчване на частна жалба е постъпило на 

15.05.2019 г. Явно колегите са се събрали тогава да я гледат. 

Другото е постъпило, съгласно изпратеното ни съобщение, на 16 май 

2019 г. Те не са предполагали, че може да има други жалби, така че 

са се събрали на следващия ден.  

В тази връзка, уважаеми колеги, Ви предлагам да вземем 

решение за изплащане на възнаграждения за проведени две 
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заседания и едно дежурство на общинска избирателна комисия – 

Благоевград, като дежурството е в състав: председател, секретар и 

един член, а двете заседания са в състав: председател, заместник-

председател, секретар и по четирима членове на общинската 

избирателна комисия – Благоевград.  

За пълнота на доклада, ще Ви кажа, че има контролен лист за 

предварителен контрол от финансовия контрольор на ЦИК, как то и 

счетоводна справка за размера на исканите възнаграждения.  

Благодаря Ви.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване предложението на господин Баханов за 

изплащане на възнаграждение.  

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

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

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

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, изчерпахме дневния ред. 

Закривам днешното заседание.  

Обявявам следващо заседание утре, за 10.30 часа, на 11 юни 

2019 г.  
(Закрито в 13.00 часа.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Кристина Стефанова 

 

СЕКРЕТАР:  
Севинч Солакова  

 
Стенограф: 

Юлия Стоичкова 


