ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 64
На 12 юни 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно компютърната обработка от данните в
РИК и ЦИК и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител
за резултатите от гласуването на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. .
Докладва: Кристина Стефанова
2. Медийни пакети.
Докладват: Таня Цанева,
Катя Иванова
3. Разни.
Докладват: Николай Николов,
Емил Войнов, Таня Йосифова,
Йорданка Ганчева, Севинч Солакова,
Кристина Стефанова, Стефка
Стоева, Ерхан Чаушев
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цветославова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Димитър Димитров. Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАЩИ: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков,
Заседанието бе открито в 10,25 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 12 юни 2019 г.
Колеги, разполагате с проекта на дневен ред.

Има ли

предложения за изменение или допълнение на така предложения
дневен ред?
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА

ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:

Госпожо

председател, моля да ме включите в точка „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА:

Госпожо председател, моля да ме

включите в точка втора „Медийни пакети“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други колеги?
Не виждам.
Колеги, моля,

процедура по гласуване на предложения

дневен ред с допълненията.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова
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Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Единадесет души присъстват, решения се взимат с осем
гласа.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклад относно компютърната обработка от данните в
РИК и ЦИК и издаването на бюлетин на ЦИК с технически
носител за резултатите от гласуването на изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на

26 май

2019 г.
Давам думата на госпожа Стефанова.
КРИСТИНА

ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:

Благодаря

Ви,

госпожо председател! Колеги във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали има подпапка "Информационно обслужване" във връзка с
докладваното

вчера

писмо

с

вх.

№

ЕП-00-296,

както

и

придружаващия го проект за приемо-предавателен протокол с вх.
№ ЕП-00-297, докладвани за запознаване.
Във вътрешната мрежа е публикувано и юридическо
становище от госпожа Радославова, съгласувано с госпожа
Младенова, относно приемането на работата в изпълнение на
Договор № 15 от 22 април 2019 г. във връзка с дейността по т. 1.1,
подточка „а“.
Моля да се запознаете със становището. На 29 май с вх. №
ЕП-00-282 сме получили от "Информационно обслужване" АД
компютърната обработка в РИК и ЦИК на протоколите на СИК и
РИК, включително и сканиране и публикуване на резултатите от
изборите за Европейски парламент от Република България на 26 май
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2019 г., както и комисията се е произнесла с Решение № 445, № 446,
№ 447-ЕП от 29.05.2019 г
Предложението ми е да приемем работата и да упълномощим
госпожа Стоева да подпише приемо-предавателния протокол, както
и да получим фактура от "Информационно обслужване" АД и да
одобрим плащането по т. 1.1 подточка „а“ от сключения договор с
"Информационно обслужване" АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.
Имате ли въпроси, колеги? Няма.
Моля, гласувайте приемането на протоколно решение, с
което одобряваме изпълнението на договора с "Информационно
обслужване" АД по т. 1.1, подточка „а“.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова

Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, в същото
становище във връзка с коментирания казус за намаляване броя на
бюлетините госпожа Радославова е написала, че във връзка с т. 1.1.
Моля, запознайте се. Това са последните два абзаца.
Във вътрешна мрежа в папка с моите инициали има файл
„разпределение на бюлетини“. Моля да го погледнете и да го
обсъдим, за да решим каква бройка ще издаваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз имам изказване по
първата част на това становище. Стигаме до председател и
заместник-председателите на ВКС. За съжаление те са съдът, на
който най-малко им трябват тези бюлетини. Те нямат нищо общо с
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изборния процес. Ние на ВАС, които гледат дела, предвиждаме един
брой, а на ВКС защо са има четири?
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Защото са си искали
толкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, няма никаква
причина на тях да пращаме четири, а на ВАС, на Конституционния
съд по един екземпляр. Каква да е тази причина? Защото работят с
Изборния кодекс ли? Моля, моля за равенство. И аз се чудя, какво,
Министерството на туризма ли работи с Изборния кодекс? Каква е
причината да им пращаме освен на вицепремиера Дончев, който с
нарочна заповед отговаря за изборите. На Министерството на
външните работи също може, защото те правят секциите извън
страната. Може и на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, защото работят с ГД ГРАО. Но дайте да дадем
само на тези, които наистина имат връзка с изборния процес.
Не виждам ДАНС, а те отговарят и участват в изборния
процес. Предлагам МВР поименно да впишем. Може и на
Министерството на образованието и науката.
Юридическите факултети не са 14 и защо са им на тях? Кой
ще се занимава в юридическите факултети? А да даваме ли, колеги,
на ВУЗ? Те не са 14 – това е първият въпрос, но за какво са им? Има
библиотеки, на които даваме. Това е предостатъчно.
Аз предлагам докладчикът да направи една нова таблица с
оглед провеждащите се изказвания и да ги видим пак как седят и
колко броя излизат.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Предлагам да преосмислим и бройката,
предвидена за членовете на Централната избирателна комисия.
Цялата тази материя, която се включва в анализите, преминава през
заседание на Централната избирателна комисия. Аз мисля, че
някаква бройка – да речем, пет бройки – която да се намира някъде в
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администрацията и всеки при необходимост да я ползва, е
достатъчно. Не е необходимо екземпляр да има в наличност при
всеки член на Централната избирателна комисия. Това е моето
виждане.
Отделно от това от предвидените резервни бройки също
могат да останат такива в наличност в Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нека запишем две
бройки.
Колеги, давайте още становища, за да анализира докладчикът
списъка. И за Обществения съвет се разбрахме да увеличим броя.
Тридесет и три ли да са нашите резерви? Отделно имаме резерви.
Ние имаме веднъж 20 бройки резерв само за нас – станаха 40,
и още 33… В първата колона, колеги, имаме 20 веднъж, 20 втори път
и 33 – стават 73. Нали така? За библиотеките е редно да има. Това е
паметта. Там нека да има, ако някой проявява интерес. За Сметната
палата е предвидила, но не и за председателя на Българската
академия на науките. Питам се защо им трябва на БАН. Те се
занимават с голямата наука, едва ли тези данни, които при това вече
са абсолютно публични. Освен нашите заседания, решения, онлайн
предавания – всичко е публично.
Правим предложение за Асоциацията на секретарите на
общини. Ето, това е полезно и ще свърши добра работа това
предложение.
Колеги, ако няма други предложения, да помолим докладчика
да изготви актуализиран списък и до края на заседанието да го
видим отново и тогава да вземем решение. Списъкът е отворен,
можем да направим още корекции, като го видим в новия вариант.
Приключихте ли доклада си, госпожо Стефанова. Добре.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
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1. Медийни пакети.
Има думата госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане с
вх. № ЕП-24-342 от Дарик радио и независим кандидат Христо
Симеонов Симеонов. Искането е на стойност 4 992 лв. и включва
излъчване на предизборни клипове – 30 броя с диск, сертификат,
протокол и всички необходими документи съгласно наше Решение
№ 160-ЕП.
Предлагам да бъде одобрено изплащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова

Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане н вх. № ЕП-24341 на стойност 2 520 лв. за медия Дарик радио и независим
кандидат Николай Нанков Ненчев – излъчване на предизборен клип
15 брой. Както и в предходното искане, това е придружено с всички
необходими документи.
Предлагам да бъде одобрено искането.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № ЕП24-340. Искането е на стойност 1 536 лв. Изпълнен е обемът на
договора – излъчване на предизборен клип – 9 броя между Дарик
радио като медия и независим кандидат Венислава Атанасова.
Предлагам да бъде одобрено искането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме, колеги,
процедура по одобрение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № ЕП24-339 между медия Дарик радио и Политическа партия ДОСТ –
излъчване на предизборен клип – 9 бр. на стойност 2 088 лв. с ДДС.
Предлагам да бъде одобрено искането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по
гласуване, моля.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № ЕП24-315 между коалиция „Възход“ и ИК „Колонел“ ООД, а именно
Вестник „Сто вести – Габрово“. Искането е на стойност 600 лв. с
ДДС и включва публикации на два броя интервюта, както и друг
материал и каре на една страница на съответните посочени дати в
искането.
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Предлагам да бъде одобрено.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова

Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, гласуваме
одобряването на разход от 600 лв.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова

Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № ЕП24-348 от 31.05.2019 г. от Телевизия „Европа“ АД и ПП на зелените
по договор за медийни пакети с вх. № ЕП-24-200 от 11.05.2019 г.
Договорът е изпълнен изцяло. Приложени са всички необходими
документи. Стойността на медийната услуга е 2 880 лв. с ДДС.
Предлагам да го одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова

Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Иванова.
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КАТЯ

ИВАНОВА:

Колеги,

докладвам

ви

искане

за

изплащане с вх. № ЕП-24-347 от 31.05.2019 г. по договор с № ЕП-24272 от 22.05.2019 г. между Телевизия „Европа“ АД и Коалиции от
партии „Воля“ и Българските родолюбци“. Искането е на стойност 3
960 лв. с ДДС. Приложени са всички документи. Договорът е
изпълнен.
Предлагам да одобрим плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова

Цанкова-Стефанова, Емил Войнов, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад.
КАТЯ

ИВАНОВА:

Колеги,

докладвам

ви

искане

за

изплащане с вх. № ЕП-24-346 от 31.05.2019 г. по договор за медийни
пакети между

Телевизия „Европа“ АД и Коалиции от партии

„Коалиция за България“ на стойност 9 996 лв. с ДДС. Искането е на
стойност 3 960 лв. с ДДС. Договорът е изпълнен изцяло. Приложени
са всички документи.
Предлагам решение за одобряване на плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова

Цанкова-Стефанова, Емил Войнов, Николай Николов, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
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Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад.
КАТЯ

ИВАНОВА:

Колеги,

докладвам

ви

искане

за

изплащане с вх. № ЕП-24-344 от 31.05.2019 г. по договор за медийни
пакети, сключен между

РТ НЕТ ООД, радио Нова нюз и ПП

Българско национално обединение. Искането е за заплащане на сума
в размер на 1 317,60 лв. с ДДС. Договорът е изпълнен изцяло.
Приложени са всички документи.
Предлагам решение за одобряване на плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова

Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви искане за плащане с
вх. № ЕП-24-345 от 31.05.2019 г. от Радио 1 ЕООД и ПП на
зелените. Искането е за плащане на сума в размер на 1 056 лв. с
ДДС. Договорът е изпълнен изцяло. Приложени са всички
необходими документи.
Моля за вашето решение за одобряване на плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по
гласуване на предложеното протоколно решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова

Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
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Заповядайте, госпожо Иванова, за последния Ви доклад.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, и последното ми искане за
плащане е с вх. № ЕП-24-343 от 31.05.2019 г. То е по договора за
медийни пакети между радио и телевизия „Сити“ ЕООД и ПП
Партия на зелените и е на стойност 2 625,60 лв. с ДДС.
Договорът е изпълнен. Приложени са всички документи.
Предлагам с протоколно решение да одобрим плащането.
Благодаря. Изчерпахме точка втора от дневния ред – доклади
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Йорданка
Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова

Цанкова-

Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка

Стоева,

Таня

Цанева,

Таня

Йосифова,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
по медийни пакети.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
1. Разни.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо
председател! Уважаеми колеги, постъпило е искане с вх. № ЕП-10107 от 10.06.2019 г. от Петър Клисаров, който е председател на
Партия Пряка демокрация. В искането се иска информация относно
два пункта. Първият пункт е „какъв е общият брой на членовете на
избирателните комисии извън страната, предложени от участващите
в изборите политически партии“ и вторият пункт е „какви са
имената на горепосочените членове и за кои държави са
предложени“.
Изготвил съм проект на отговор на това искане, който се
намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали за
днешното заседание. Според мен обаче в началото може би да
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уточним,

че би следвало да препратим председателя на тази

политическа партия господин Клисаров към нашите решения, които
сме приели във връзка със съставите на изборните комисии извън
страната, още повече че първото от тях, което е под № 305 от
08.05.2019 г. мисля, че беше или малко по-късно, касаеше именно
назначение в началото единствено и само на представители на
политически партии в тези секционни избирателни комисии.
В моята папка предложеният проект на решение се състои от
три абзаца и е както следва:
„Уважаеми господин Клисаров, във връзка с Ваше искане с
вх. № 107 от 10 юни 2019 г. Ви уведомяваме, че исканата от Вас
информация се съдържа в публикуваното на интернет-страницата на
ЦИК Решение № 305 от 13.05.2019 г.

относно назначаване

съставите на секционни избирателни комисии извън страната за
изборите за членове на Европейски парламент от Република
България, произведени на 26 май, прието на основание чл. 102, ал. 6
от Изборния кодекс“
Да уточня, че това е текстът, който казва, че след
консултации с политическите партии в началото на процеса ЦИК
назначава членове на секционни избирателни комисии.
Следва един абзац, в който посочваме, че въпросното
Решение № 305 от 13.05.2019 г., изменяно с десет други решения,
по-голямата част от тях са свързани със замени и изменения на
предложения от политическите партии.
Последният абзац - № 3 – е: „Общият брой на предложените
от парламентарно представените партии и коалиции и на партиите и
коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове
на Европейския парламент, но не са парламентарно представени,
кандидати за членове на СИК извън страната в изборите за членове
на Европейския парламент, ведно с предложените за замени и
резервните членове за секциите, е 150, ведно с предложените за
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замени и резервни членове и предложените за замени за секции,
организирани в 19 страни.
Това е горе-долу проектът за отговор. Моля да обсъдим дали
изобщо вторият абзац да го има. Но според мен изрично посочване
на имената на кандидатите, защото той говори не само за
назначените, но и за предложените от политически партии, изричен
отговор, в който да ги има тези 150 имена, от една страна, от друга
страна, да уточняваме кой от коя партия е, не е необходимо да има,
дотолкова, доколкото имаме наши решения, даже 11 на брой общо,
които са в тази материя. Всички те са публикуване при условията на
публичност и прозрачност.
Това е моето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля изказванията на
микрофон, колеги.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз, колеги, както казах и в самото
начало, бих предложил този трети абзац, който е в повече, да
отпадне. Но бих се съгласил съответно освен първия абзац, в който
посочваме базисното решение № 305 – там има имена, без да се сочи
кой от коя политическа партия е предложен, разбира се, има имената
само на хората, които са назначени от съответните политически
партии. Да остане вторият абзац, в който сме отбелязали десет
решения, с които сме правили корекции, по-голямата част и по
предложение на партиите, като фактическо основание на всяко от
тези решения е посочено предложение с входящ номер на
съответната политическа партия.
Бих се съгласил, че е добре вместо сегашния трети абзац да
отбележим изрично, че във връзка с приемането на конкретните
посочени решения може да се запознае искащият информация с
нашите протоколи от съответните заседания, в които би могъл да
проследи дебата, да получи допълнителна информация.
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Това предлагам като заместител на сегашния трети абзац.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е поредното
искане за подобна информация.
Колеги, ако искаме уточнения, само ще загубим време. Аз
съм против третия абзац Не е необходимо да го правим. В крайна
сметка цялата информация е публична и ние имаме своята дейност.
Всеки може да провери.
Госпожа Ганчева има думата. Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, аз също по отношение на третия
абзац, който докладчикът оттегли вече, доколкото разбрах, считам,
че в допълнение за улеснение на лицето, което ни пита, може да
посочим и линка към официалната страница, на която се публикува
информацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма други
изказвания, бележки и допълнения по проекта за отговор, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка
Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Георги Баханов,).
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам за сведение писмо, което
е постъпило с вх. № ЕП-22-525/2 от 11.06.2019 г. Вие бихте могли да
се запознаете с това, което се намира във вътрешната мрежа в папка
с моите инициали от вчерашно заседание.
То касае следния въпрос.

Господин Веселин Стоянов ни

уведомява, че евентуално във връзка с нашето последно писмо ще
отложи във времето желанието си да се запознае с избирателния
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списък в секцията, в която е гласувал, докато събере необходимата
сума за хонорара на негов адвокат.
Да припомня. Двукратно господин Стоянов досега ни писа.
Това е третото ни писмо. Двукратно му отговаряме. С второто му
писмо той изрично поиска какъв е редът, за да се запознае, да
разбере, да получи информация дали е гласувал в изборите за
членове на Европейски парламент.
С отговора, който изготвихме по повод на това второ писмо,
уточнихме, че съответно редът е само чрез избирателните списъци,
само там единствено би могло да се разбере дали той е гласувал или
не. Тези избирателни списъци се съдържат в съответните общински
администрации, в които се съхраняват и достъп до тях има по реда
на чл. 287, ал. 8 от Изборния кодекс.
В този смисъл е и неговото писмо. Докладвам за сведение
това негово трето писмо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Йосифова има
думата. Заповядайте, госпожо Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-27-62 от 10.06.2019 г. от
Дилян Братованов, председател на ОИК – Стражица, относно искане
за изплащане на възнаграждения за дежурство на председател и
двама членове, като е приложена справка за проведеното дежурство.
Имаме също така контролен лист за предварителен контрол,
счетоводна справка за размера на исканите възнаграждения.
Така че ви предлагам да

одобрим с протоколно решение

изплащането на посочената сума в размер на общо 160,93 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.
Колеги, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова

Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч
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Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Йосифова, за следващия Ви доклад.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам още едно подобно
искане. То е с писмо с вх. № МИ-27-63 от 10.06.2019 г. Колеги, то е
от ОИК –Котел, област Сливен и е за изплащане на възнаграждение
за две заседания – на 15 май и на 3 юни. Посочен е броят на
участвалите в заседанието – председател, заместник-председател,
секретар и членове.
Само че тук има един проблем може би, че писмото е
подписано от председател и секретар, но самите искания за двете
заседания са подписани само от председателя. Ако кажете, да ги
върнем. Ако не, да ги гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли други
бележки? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова

Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Госпожо Ганчева, имате думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви две писма,
които са идентични по съдържание и са от Министерството на
външните работи, пристигнали са по електронната поща и съответно
в оригинал с входящи номера № ЕП-04-01-46/1 от 11.06.2019 г., като
това е писмо от заместник-председател на работна група „Избори“
във връзка с приемането на всички изборни книжа от сформираните
СИК извън страната. Те ни информират, че Министерството на
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външните работи има готовност да ги предаде на ЦИК в посочен от
вас ден и място за доставка. „Моля да ни бъде указан начинът на
предаване на неизползваните бюлетини, както и изборните
реквизити. Предаването ще бъде извършено с приемо-предавателни
протоколи, съпроводени със списък за всяка една СИК в два
екземпляра – за всяка една от страните“.
Предлагам да отговорим с писмо във връзка с тяхното писмо
относно предаване на изборните книжа и материали от гласуването
извън страната ви уведомяваме, както следва, че Централната
избирателна комисия ще приеме изборните книжа и материали от
гласуването извън страната в 10,30 ч. на 13.06.2019 г. на адреса на
седалището на Централната избирателна комисия по предложения
от тях начин, а именно с приемо-предавателните протоколи.
Предлагам

да

възложим

на

директора

на

Дирекция

„Администрация“ да организира процеса по приемане и предаване
на изборните книжа и материали от гласуването извън страната с
оглед логистичните им дейности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Чухте доклада. Двете писма са с идентично съдържание.
Ако няма изказвания, колеги, моля процедура по гласуване
утре в 10,30 ч. приемане на книжата от Министерството на
външните работи.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Кристина

Цветославова

Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги,
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има проект на
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писмо във връзка с докладваното писмо от Република Корея, което
вчера обсъждахме. Моля да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колеги,

виждате

проекта за отговор. Предлагам във втория абзац „за избори, които
ще се произведат в края на месец октомври…“ да се допълни „и
втория тур в началото на месец ноември“. Иначе излиза, че изборите
са през октомври, а ние…. Доста сигурно ми изглежда, че ще има
втори турове. Дали да не сложим „20 ноември“? Докладчикът?
Където 15-ти, там и 20-ти. Поне да е сигурно, че няма да ни заварят
колегите в избори.
Колеги, други изказвания? Ако няма, моля, процедура по
гласуване на писмото с допълнението.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Войнов, имате думата в т. Разни.
ЕМИЛ ВОЙНОВ:

Госпожо председател, колеги, във

вътрешната мрежа в папка с моите инициали има две писма от
господин Атанас Чобанов с вх. № ЕП-20-282 и № ЕП-20-282/1.
Забавих малко отговора на неговите въпроси, тъй като се наложи
актуализация на отворените данни файла „Вот – текст“. Тъй като
вече файлът е актуализиран, съм подготвил отговор на неговите две
писма.
Можете да видите отговора в моята папка, където му
отговарям, че файлът „Ред-ми“ текстът е актуализиран и вече
описанието на файла – протокол текст, може да бъде разбрано. Също
давам отговори и на останалите му въпроси. Виждате го в писмото.
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Ако имате някакви съображения по него, ще ги отразя. Това
са някъде около 70 секции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате ли
въпроси, предложения?
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам да отложим разглеждането на
отговора

за след приемането на доклада от "Информационно

обслужване" АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре,

господин

Войнов. След почивката ще продължим. Сега няма почивка, колеги.
За друго говорим.
Има думата госпожа Солакова в т. Разни.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място ви
докладвам,

че

всички

обобщени

таблици

с

актуализирана

информация са публикувани във вътрешната мрежа. От днес
госпожа Ямачева е в отпуск, но тя снощи успя тези таблици да ги
приключи, да ги обобщи като получена информация и може да бъдат
намерени в папка „Евроизбори 2019 г.“. Преди да се влезе в папка
„Заседания“ имаме една папка „Справки ЕП-2019“. В тази папка има
няколко подпапки относно получените бюлетини във връзка със
съхранението, във връзка с прибирането на книжата от комисии по
чл. 287 от Изборния кодекс. Имаме справка относно лицата, които са
включени в избирателните списъци, част втора. По тази папка
работата ни ще продължи и по-нататък.
Но имаме една справка, която е много ценна и искам да ви я
докладвам отделно. Това е обобщената справка относно докладите,
отчетите, споделените мнения, препоръките от страна на районните
избирателни комисии, тези, които откликнаха на нашето писмо и
направиха такива предложения. Те изложиха и своето виждане по
отношение на проблемите със секционните избирателни комисии,
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процеса на обучение, за машинното гласуване специално внимание
да отделят. А РИК – Велико Търново, РИК – Видин, РИК –
Кърджали, РИК- Ловеч, РИК – Пловдив-град, РИК – Разград, и РИК
– Шумен, имат такива писма, които сме получили. Десет са
комисиите.
Моля да се запознаете. Докладвам ви го само за запознаване,
а специално работните групи по обучението и машинното гласуване
могат също да го видят.
Получили сме едно писмо по електронната поща с питане
кога и къде могат да получат възнаграждението си членовете на
секционните избирателни комисии и лицето, което ни изпраща този
е-mail, е било секретар на секция в 24 Район – София.
Аз ви предлагам да изпратим писмо до областния управител
на област София – град, защото и по телефона имаме много
обаждания, специално за район „Младост“ ми прави впечатление,
защото няколко са телефонните обаждания. Все още не си получиха
възнагражденията. Да изпратим по компетентност и за разпореждане
с копие до лицето едно такова писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по
гласуване на предложения отговор.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, и по електронната
поща, и в оригинал сме получили писмо от изпълнителния директор
на Печатницата на БНБ, който ни уведомява, че предстои проверка

22
на технологичния брак и използваните печатни форми при
производството на хартиените бюлетини в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и
частични местни избори през 2017 и 2018 г., както и унищожаването
им в Печатницата на БНБ и в ДЕМАКС АД. Приложен е график.
По нашето решение от 2016 г. № 2053-МИ от 01.02.2016 г. по
отношение на частични и нови избори за местни органи на власт
Централната избирателна комисия може да присъства чрез свои
упълномощени членове при проверката на технологичния брак.
Унищожаването се извършва в присъствието…., а последното ни
решение за осъществяване на контрол при отпечатването на
хартиените бюлетини за изборите на 26 май ние приехме, че имаме
възможност и само при заявено искане от наша страна ще
присъстваме.
При всички случаи контролът в този процес знаем, че се
осъществява по силата на Наредбата за отпечатване на ценни книжа
от служители на Министерството на финансите.
Аз ви предлагам, колеги, да изпратим писмо, че няма да има
представители на Централната избирателна комисия при проверката
на технологичния брак и формите, както и при унищожаването на
този брак от изборите за членове на Европейския парламент и на
частичните местни избори през 2017 и 2018 г. и съгласно
съответната точка от решението предлагаме на Централната
избирателна комисия да бъдат предоставени екземпляри от
съответните протоколи в Печатницата на БНБ и в ДЕМАКС АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева,

Катя

Стефанова,

Иванова,

Мирослав

Кристина

Джеров,

Цветославова

Николай

Цанкова-

Николов,

Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Продължаваме да получаваме по чл.
287 от всички общини – се надявам, без да се налага да ги подканяме
– да получим справка за работата на комисиите по чл. 287. Както ви
казах, тя в тази таблица се актуализира. Самите класьори с
документите, по които е направена съответната обобщена таблица,
се намират в Деловодството и при желание може да се запознаете,
колеги.
Връщам обратно на доклад поканата за Четвърта национална
среща на секретарите от общините. Както вчера ви докладвах, на 3
до 5 юли в гр. Видин ще се проведе такава среща. В представената
предварителна програма няма предвидени теми, въпроси, които да
касаят предстоящите местни избори през есента, но в писмото на
изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в
Република България изрично се подчертава, че на тази среща би
било добре да вземат участие представители на ЦИК дотолкова,
доколкото предстоят тези местни избори и има много въпроси за
решаване.
Аз отсега знам, че има един въпрос, по който Централната
избирателна комисия дори трябва да има предварително решение.
Това е по отношение на финансирането на общините и то найспециално по отношение на работата на секретарите на общини,
определени длъжностни лица, които имат отношение към изборния
процес, които обаче са държавни служители и не може да бъде
възмезден техният труд достатъчно и справедливо дотолкова,
доколкото има лимит на часовете, които могат да бъдат изплатени.
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Този въпрос винаги е стоял при съвместно участие. Найвероятно ще бъде поставен и на тази среща.
С колегата Андреев от Националното сдружение бяха водили
предварително разговори. Аз вчера уточних с него, той потвърждава
участието си, както и колегата Николов. Предлагам ви на този етап
двамата да бъдат представителите на ЦИК, които да вземат участие
в Четвъртата национална среща на секретарите на общините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги имат ли
желание да вземат участие в срещата? Колеги, трябва да държим
сметка за кворума – юли месец е.

Комисията продължава

заседанията си. Така че знаете, трябва да следим отпуските в тази
насока.
Моля, процедура по гласуване двамата заявили се колеги да
вземат участие в Четвъртата национална среща на секретарите на
общините.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева,

Катя

Стефанова,

Иванова,

Мирослав

Кристина

Джеров,

Цветославова

Николай

Цанкова-

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Моля, продължавайте с докладите си, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Колеги,

връщам

на

доклад

предложението за изплащане на награда за служителите от звено в
администрацията на Народното събрание, поименно посочени в
писмо с вх. № ЦИК-09-109, както и за стенографите с вх. № ЦИК09-108. С оглед на това, че тези лица като служители от
администрацията на Народното събрание заедно с другите звена
осъществиха включително 24-часови дежурства по предварително
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предоставени на Централната избирателна комисия графици. Всички
въпроси, свързани с пожарна безопасност, защита на населението, от
което звено са тези служители, бяха съгласувани с тях и
отговорности за нашата администрация в общи линии нямаше.
Предлагам ви да одобрим направеното предложение. За този
период от време, в което те са осъществявали функции по
подпомагане на работата на Централната избирателна комисия, да
бъдат изплатени суми като награди на ръководителя на звено 800
лв., на останалите лица от звеното по 700 лв. Те са общо три.
Докладвам заедно и за стенографите. Виждате, с оглед на
интензивната работа, задължението на тези наши колеги да отговори
Централната избирателна комисия на изискването в 24-часов срок да
публикува пълните стенографски протоколи от своите заседания,
беше осъществена така работата на стенографите, че по никакъв
начин да не попречи на това изпълнение, както и на редовното и
нормално протичане на заседанията.
В този смисъл, отчитайки, включително и на лице, което
изпълнява функции като координатор на дейностите по осигуряване
на стенографските услуги, предложението е за една допълнителна
сума, за което да се оформят съответно документите.
Предлагам да одобрим така, както са предложени като
размери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
От вчера са внесени предложенията. Те са две предложения и две
решения трябва да вземем. Нали така? Става дума за две различни
звена и коренно различни функции.
Аз моля за изказване. Аз нямам бележки по предложението за
нашите стенографи. Но по отношение на пожарникарите, включено
е още едно лица за разлика от предходните избори. И тогава са били
еднакви възнагражденията на всички. Не разбирам какво се е
променило спрямо 2017 г.
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Предлагам и на първото лице да бъде 700 лв. наградата така,
както е било предишните пъти. Щом са счели, че още едно лице
трябва да включат и е работило, на предишните избори са били
трима. Сега – четирима.
Предлагам да бъде така, както е било в предишните години
на изборите.
Имате думата, колеги. Губим ценно време за един обикновен
въпрос.
Колеги, по реда на правилника първо трябва моето
предложение да гласувате – да се намали възнаграждението на
първия предложен.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка

Стоева,

Таня

Йосифова,

Таня

Цанева,

Цветанка

Георгиева); против – 2 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев).
Предложението се приема.
Сега, колеги, гласуваме възнагражденията на стенографите.
Моля, гласувайте протоколното решение да им се изплати
възнаграждение съгласно предложението на вносителя.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева,

Катя

Стефанова,

Иванова,

Мирослав

Кристина

Джеров,

Цветославова

Николай

Цанкова-

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
няма.
Предложението се приема.
Госпожо Солакова, имате думата.

против –
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по отношение на
докладната записка за осигуряване на предпазни средства за работа с
видеодисплеи се надявам да сте се запознали и да имате становище.
Аз ви предлагам с оглед изпълнението на задълженията на
Централната избирателна комисия като работодател за осигуряване
на минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при работа с видеодисплеи, а така и с оглед вътрешните
правила на Централната избирателна комисия ние да приемем
протоколно решение за 2019 г. да определим размера на тези
предпазни средства в размер на 800 лв., да определим срока, в който
може да се представят тези разходо-оправдателни документи за
закупуването.
Виждате, че в докладната записка е посочен редът – по какъв
начин и с какви документи трябва да се снабди всеки един колега.
Предлагам ви срокът да бъде не по-късно от 05.12.2019 г. В
случая имаме представен контролен лист за извършване на
предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на
задължението.
Предлагам да приемем такова протоколно решение.
Колеги, ако искате, всъщност предлагам да отложим за
работно обсъждане на работна група 1.1. Днес след обяд ще помоля
да имаме заседание, за да можем този въпрос да го обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колега

Чаушев,

представили сте доклад за машинното гласуване. При мен е.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам го, уважаеми колеги.
Това е анализ на машинното гласуване от "Информационно
обслужване" АД за изборите за Европейския парламент от
Република България през 2019 г. Ние направихме и работно
обсъждане след получаването на този доклад на 06.06.2019 г. Имаме
и протокол за него.
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Предлагам да го приемем и одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това е писмо с вх. № ЕП-00-302 от
05.06.2019 г. Госпожа Солакова го докладва първоначално. После
направихме една работна среща. Сега го докладвам аз за завършек,
да го приемем и одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Затова го докладвате,
господин Чаушев – за да го приемем и да преминем към следващия
отговор.
Има ли изказвания, колеги, по доклада на "Информационно
обслужване" АД?
Госпожо Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Аз искам да допълня
господин Чаушев. С "Информационно обслужване" АД се проведе
работна среща на 06.06.2019 г., в която подробно беше разисквана
информацията по доклада, както и точките с допълнителни
разяснения по него.
Моето предложение е да приемем доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги имат ли
изказвания по доклада? Да, госпожа Солакова. Заповядайте, госпожо
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, този доклад
структурирано подава информация, която в крайна сметка има
значение както за нашия анализ, който ще направим за машинното
гласуване, така и мерките, които трябва да предприемем с оглед на
предстоящи избори и евентуално машинно гласуване в шест хиляди
секции.
Това, което експертите като изпълнител в процеса по
компютърна обработка на данните от гласуването, които разчитат и
флаш-паметта на машините от проведеното гласуване в изборите,
изрично подчертават, че с оглед на вида на изборите, а именно за
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членове на Европейския парламент, при които територията на
страната представлява един многомандатен изборен район заедно
със секциите извън страната, в никакъв случай констатираните
несъответствия, които са посочени в доклада, не водят до промяна
на резултата, както по отношение на гласове, така и по отношение
на предпочитанията.
Но изрично обръщат внимание, че по отношение на избори за
местна власт и парламентарни избори констатираните и описани
несъответствия с голяма вероятност могат да доведат до евентуални
размествания на разпределени мандати и промяна на крайните
резултати.
Аз също се присъединявам към предложението на колегата
преди мен – да приемем този доклад и направените констатации в
него и да го имаме за база както за анализа, така и за съответно
нашите предложения до законодателния орган за усъвършенстване
на изборното законодателство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги желаят ли
думата?
Колеги, ако нещо е съществено важно от тази избори, това е
машинното гласуване. Докладът е много обстоен, много ясни и
категорични изводи има вътре. Освен и аз да кажа …Искам да видя
протокола от срещата.
Колеги, ако няма изказвания, да гласуваме протоколно
решение за приемане доклада на "Информационно обслужване" АД,
постъпил в комисията на 05.06.2019 г. с № ЕП-00-392.
Моля, гласувайте.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева,

Катя

Стефанова,

Иванова,

Мирослав

Кристина

Джеров,

Цветославова

Николай

Цанкова-

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
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Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Единодушно

е

приет

докладът

на

"Информационно

обслужване" АД.
Заповядайте, господин Войнов, заповядайте по Вашия
оттеглен доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, пак се връщам на писмото, което
съм изготвил до господин Атанас Чобанов. Писмото е въз основа на
току-що приетия доклад от "Информационно обслужване" АД за
несъответствията в определени протоколи. Има такива секции,
видяхме, това са 77 секции, в които машинното гласуване има
отчетени гласове, а не са отчетени в протокола на секционната
избирателна комисия, и 1139 секции, в които има отчетена
преференция в протокола за машинното гласуване, а тя е отчетена в
протокола на секционната избирателни комисия
Тези несъответствия не водят до промяна в резултатите от
изборите както при разпределяне на мандатите, така и при
пренареждане на кандидатските листи според преференцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Войнов, имаше
редакционно предложение към абзаца „Наистина има секции….“. Да
се замени „наистина“, като например с „доколкото“, но не и
„наистина“. Да се замени с „независимо, че има секции“…..
В предпоследния абзац да се каже, че за всеки конкретен
случай ЦИК е взимала нарочно решение с оглед конкретните
обстоятелства.
Други колеги? Бележки по предложения предмет за писмо.
Имате ли някакви корекции и допълнения? След „липсва…“ отива
последният абзац.
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Моля, колеги, ако няма други предложения, процедура по
гласуване на предложения отговор, разбира се, с направените
корекции и допълнение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева,

Катя

Стефанова,

Иванова,

Мирослав

Кристина

Джеров,

Цветославова

Николай

Цанкова-

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Колеги, да се върнем към списъка за бюлетините, който
госпожа Стефанова е коригирала, за да минаваме към окончателния
вариант.
КРИСТИНА

ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:

Колеги,

във

вътрешната мрежа в папка с моите инициали има „Разпределение
бюлетини“ – „Нюз ню“ е новият файл. Той се намира във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание –
„Разпределение бюлетини –„Ню“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, остават 12
бройки

Аз предложих на ЦИК да бъдат 30 резервните. Това е

ориентировъчен списък. Това ни насочва към бройките. После как
ще даваме – това е друг въпрос.
Колеги, моля, процедура по гласуване на общия брой на
бюлетините, които да издадем, да бъде 140 по предварителния
списък, предложен от докладчика. Гласуваме протоколно решение и
да изискаме съответно цена за отпечатването на тази брой бюлетини.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева,

Катя

Стефанова,

Иванова,

Мирослав

Кристина

Джеров,

Цветославова

Николай

Цанкова-

Николов,

Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Ако може, колеги, и аз да докладвам няколко въпроса, за да
дадем думата на комисията, която от сутринта работи.
В Деловодството са постъпили два диска с информация.
Едното е от ДАНС. Постъпило е на 05.07.2019 г. а, а другото е от
СИЕЛА. Предлагам да вземем протоколно решение, с което тези два
диска да бъдат съхранявани в касата на председателския кабинет, да
не седят така в Деловодството. Единият е във връзка с дейността на
Временния комуникационен пост, а другото е от изпълнителя
СИЕЛА – извлечена информация от съдържанието на паметите,
разположени в машината за гласуване, на лог-файловете от паметта
и

т.н.

Писмата

са

разпределени

и

докладвани.

Едното

е

разпределение на 04.06.2019 г., а другото – на 31.05.2019 г.
Процедура по гласуване, моля.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева,

Катя

Стефанова,

Иванова,

Мария

Кристина

Бойкинова,

Цветославова

Мирослав

Цанкова-

Джеров,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
.Благодаря на колегите Бойкинова и Чаушев за това, че са
изготвили своите части от анализа.
Сега аз много уважавам краткото и ясно изказване, но ще
помоля госпожа Йосифова да преработи доклада си, защото първата
част е 116 ред, от които избори за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2018 г. се повтаря
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четири пъти. Нека бъде нещо по по-подробно. Не може така да го
публикуваме.
Това е моят доклад, колеги. Моля, до утре от госпожа
Йосифова – довършения вариант и госпожа Цанева.
Колеги, да преминем към доклада на комисията, която работи
от сутринта. Връщаме се на окончателния вариант на писмото на
господин Войнов.
Колега Войнов, всъщност се казва, че предложението да е
било „Независимо от това констатираните несъответствия….“ – това
да се качи на горния ред и да бъде целият абзац една обща
завършена мисъл.
Други бележки, колеги, към варианта за отговор? Няма.
Той е гласуван, ще помолим да се отразят.
По договора със СИЕЛА имаме ли готов доклад, колеги? Ще
докладвате ли какво сте установили сутринта?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам работно заседание след обяд,
след почивката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги има ли,
които да искат да се включат в дневния ред и да докладват нещо? Не
виждам.
Госпожа Солакова, има думата.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Уважаеми

колеги,

моля

да

погледнете отново. Аз ви го докладвах това писмо, но с оглед на
това, че изтичат срокове и в края на месеца Печатницата на БНБ
трябва да даде своето предложение и да направи заявка за хартията,
тъй като знаете, че за местните избори, които предстоят,
необходимата хартия е в голямо количество. Тя трябва да се заяви,
да се закупи от друга държава.
В този смисъл отново връщам на доклад. Бях ви докладвам
А на заседание и мислех на работна група на заседание, за
днес съм помолила да извадим старите технически характеристики
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на бюлетините, за да може да видите какви особено новите колеги,
да видят какви размери на бюлетини сме били утвърдили. Но те са
същите, които са в това писмо. Номерът е МИ-26-1 от 06.06.2919 г.,
но аз ви го докладвам само, за да мога да ви направя предложение да
изпратим две писма. Едното е по повод постъпилото писмо от
печатницата на БНБ с искане за предоставяне на данни за прогнозен
брой на бюлетините за предстоящите местни избори, да поискаме от
администрацията на Министерския съвет с оглед на възложената от
тях поръчка през 2015 г. за отпечатване на хартиените бюлетини, да
поискаме малко по-подробни данни, тъй като аз лично снощи
последно търсих на тяхната страница, но не намерих в „Профил на
купувача“ информация от 2015 г.
Да поискаме по-подробна информация за броя и видовете на
възложените за отпечатване хартиени бюлетини, а от Националния
статистически институт да поискаме данни за броя на кметствата
към настоящия момент.
В регистъра на ЕКТ и в регистъра, който се води на
страницата на Министерския съвет, аз имам данните за броя на
кметствата, но нека да го направим официално, тъй като имаме
време.
Следващата седмица ще си направим предложението до
Печатницата на БНБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колеги,

има

ли

изказвания по предложението? Ако няма, моля, процедура по
гласуване на двете предложени писма.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова,

Силва

Дюкенджиева,

Силвия

Стойчева,

Севинч

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
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Предложението се приема.
Колеги, ако няма други изказвания, приключихме с дневния
ред.
Закривам заседанието.
Свиквам заседание утре, четвъртък, 13 юни 2019 г.,
от 10,00 ч.
(Закрито в 12,15 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

