
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 68 

   

На 18 юни 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение за унищожаване на материали от 

изборите за Европейски парламент в администрациите. 

Докладва: Севинч Солакова 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладва: Георги Баханов 

3. Доклад относно компютърна обработка на данни. 

Докладва: Кристина Стефанова 

4. Разни. 

Докладват: Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов 

  

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева.     
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ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Александър Андреев,  Бойчо 

Арнаудов, Ивайло Ивков. 

Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от 

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на 

Комисията.  

 

* * * 

 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

В залата сме 14 членове на Комисията. Госпожа Стоева, 

господин Андреев и господин Ивков са в отпуск. 

Колеги, виждате проекта за дневен ред. Моля за предложения 

по дневния ред. Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председателстващ, 

ако обичате да ме включите в точката за отваряне на запечатани 

помещения. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, господин 

Баханов, Други колеги? Госпожа Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо председателстващ, 

моля да ме включите в точка „Разни”. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, не виждам 

други предложения по дневния ред, моля процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева). 

По точка първа давам думата на госпожа Солакова. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 



 3

Точка 1. Проект на решение унищожаване на материали от 

изборите за Европейски парламент в администрациите. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикуван проект на решение. Знаете, по повод постъпили 

въпроси, имаме и едно запитване от Добрич, аз ви го бях докладвала 

веднага след изборите. В Централната избирателна комисия 

изчакахме да изтече срокът за оспорване на решенията за обявяване 

на резултатите от изборите за членове на Европейския парламент на 

26 май и сега ви предлагам да приемем едно решение, с което да 

уредим реда за унищожаване на всички формуляри на изборни 

книжа и бюлетини, които са оставени за съхранение в областна и 

общинска администрация. Тъй като проектът е изготвен веднага 

след изборите, просто изчакахме и вчера допълних по отношение на 

Министерството на външните работи, както ви казах. Всички 

формуляри на протоколи, други книжа за ползване в изборния ден, 

които са оставени на съхранение в областна или в общинска 

администрация и не са предадени на секционните избирателни 

комисии, в това число и бюлетините, подлежат на унищожаване. До 

настоящия момент те се съхраняват по ред, определен от областния 

управител, кмета на общината или на района. В тези случаи много 

често се ползва и охрана от МВР, както вчера и от СДВР ни 

уведомиха, че на територията на Столична община продължават да 

се охраняват всички помещения, в които се съхраняват такива 

формуляри и бюлетини. 

Разбрахме, че по същия начин в Министерството на 

външните работи се съхраняват формуляри и бюлетини, които не са 

предадени на секционните избирателни комисии. Предлагам да 

включим и печатите, които също са били резервни и не са 

използвани в изборите, да бъдат унищожени по ред, определен със 

заповед на областния управител, кмета на общината, съответно на 

министъра на външните работи или на ръководителя на ДКП. 
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Моля да видите проекта. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, предложения по 

проекта за решение? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в проекта на решение 

предлагам в точка първа изрично да се добави след „изборни книжа” 

– „и печати от изборите за членове на Европейския парламент”. 

Както и в точка втора – за унищожаването на бюлетините и 

формулярите, „както и на печатите” по точка първа, се съставя 

протокол. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, не виждам 

предложения по проекта за решение. Моля процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма. 

Това е Решение № 488-ЕП. 

Колеги, има предложение Решение № 488-ЕП да бъде 

изпратено на областните администрации и на общините. Моля да 

гласуваме протоколно решение за изпращане. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма. 

По точка втора,  господин Баханов, заповядайте. 

 

Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в моята папка е качен проект за решение във връзка с 

постъпило в Централната избирателна комисия искане с вх. № ЕП-

14-37 от 17 юни 2019 г., подписано за кмет от заместник-кмета на 

община Ценово, Цветомир Петров. Молят за разрешение от ЦИК да 

отворят запечатано помещение, находящо се  в сградата на община 

Ценово, ул. „Цар Освободител“ № 66, ет. 3, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България през 2014 г.  във връзка с изтичане 

срока на съхранение и предаването на книжата и материалите от 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 25 май 2014 г. на отдел „Държавен архив“ – гр. Русе. 

Подготвен е проект за решение, то е стандартно. Описана е 

докладваната от мен досега фактическа обстановка и с диспозитив 

предлагам Централната избирателна комисия да вземе решение, с 

което да разрешим отварянето на запечатаното помещение, 

подробно описано в искането, във връзка с изтичане срока на 

съхранение и предаването на книжата и материалите от 

евроизборите на 25 май 2014 г. в отдел „Държавен архив” – Русе. 

Описано е в диспозитива как да се осъществи достъпът до 

запечатаното помещение и какви документи следва да бъдат 

съставени. 

Колеги, моля да го погледнете и ако няма предложения за 

допълнение и изменение на предложения проект, ще ви моля, 

госпожо председателстващ, да го подложите на гласуване.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада 

по искането за отваряне на запечатано помещение в община Ценово. 

Ако няма предложения, моля процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма. 

Номерът на решение е 489-ЕП. 

Имате ли друг доклад, господин Баханов? Не. Благодаря. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, уважаема госпожо 

председателстващ, от община Левски с вх. № ЕП-06-192 от 17 юни 

2019 г. е пристигнало писмо, с което ни уведомяват, че в изпълнение 

на Решение № 318-ЕП от 15 май 2019 г. на ЦИК са извършили 

отваряне на запечатано помещение в община Левски със 

съответните изборни книжа и материали. Приложен е протокол № 2 

от 26 май 2019 г. Комисията е констатирала, че чувалите и 

изборните книжа са в добро състояние. Дали сме разрешение за 

помещение, в което се съхраняват материалите от проведените 

избори за членове на Европейския парламент в 2014 г., от изборите 

за народни представители в 2014 г.  

Приложена е заповед на кмета на общината за назначаване на 

съответната комисия. Докладвам го за сведение. Благодаря. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Колеги, не 

виждам друг доклад по тази точка. 

Госпожо Стефанова, заповядайте по трета точка. 

 

Точка 3. Доклад относно компютърна обработка на данни. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешна 

мрежа в моя папка има публикуван проект на Допълнително 

споразумение относно промяната на Договор № 15 за компютърната 

обработка. Моля да го погледнете. 

Като приложение към Допълнителното споразумение е 

включено и ценовото предложение на „Информационно 

обслужване”, което ви докладвах вчера. 
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(Запознаване с проекта на Допълнителното споразумение.) 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, може ли на 

микрофон да направим корекциите, за да може докладчикът да ги 

запише. 

Колеги, аз правя предложение да отложим тази точка, тъй 

като е необходимо още време за дооглеждане на Допълнителното 

споразумение и за изясняване. 

Моля, процедура по гласуване да отложим точката. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 13 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Кристина Стефанова). 

Колеги, преминаваме към точка четвърта. 

 

Точка 4. Разни. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-

00-468 от 17 юни 2019 г. сме получили по електронната поща покана 

за семинар по промяната в Закона за финансовото управление и 

контрол в публичния сектор от 24 до 26 юли 2019 г. Семинарът ще 

се проведе в гр. Троян, в хотел „Троян плаза”. Поканата е качена в 

папка „Семинари”. Колегите могат да се запознаят. 

Моето предложение е да решим на следващо заседание дали 

някой от членовете на Комисията изявява желание да отиде на този 

семинар или да предоставим възможност на някого от 

администрацията на Централната избирателна комисия. 

Засега докладвам поканата само за сведение и запознаване. 

Следващ докладчик по тази точка е госпожа Солакова. 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикувано писмо, което сме получили от 
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администрацията на Народното събрание подписано от „за главен 

секретар” с искане за осигуряване на достъп до помещение на 

партерния етаж в сградата на Народното събрание на пл. „Княз 

Александър Първи”, ползвано от Централната избирателна комисия, 

за отстраняване на повреда в инсталацията на осветителните тела. 

Предлагам ви да приемем протоколно решение за 

осигуряване на достъп до помещение П-52 в сградата в периода 18-

20 юни 2019 г. 

Преписката да се предостави на директора на дирекция 

„Администрация” за осигуряване на съответни действия и 

изпълнение на решението на ЦИК. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението. Моля, процедура по гласуване на протоколно 

решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева). 

Госпожо Солакова, продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в отговор на нашето писмо 

до кметовете на районните администрации в Двадесет и пети район 

сме получили от кмета на район „Нови Искър” писмо, с което те ни 

уведомяват, че в изборния ден на 26-ти всички секционни 

избирателни комисии на територията на район „Нови Искър” са 

функционирали в пълен състав. Прави впечатление, това е 

поредното писмо от кмет на район, сериозното отношение към 

поставения въпрос от Двадесет и пета районна избирателна комисия 

за допълнително възнаграждение на членовете на секционните 

избирателни комисии, които са работили с непълен състав и са били 

допълнително натоварени с функции в изборния ден. Изразяват 
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изрична подкрепа на това предложение за допълнително 

възнаграждение.  

Както ви казах, в този район не е имало непопълнени състави, 

но по принцип ние ще имаме предвид при по-нататъшни решения, 

включително при анализа и доклада до Народното събрание. 

Докладвам ви за сведение, че обявата на Централната 

избирателна комисия за откриване на процедура за събиране на 

документи за кандидатстване за длъжността „главен специалист-

домакин” е приета в „Заплата БГ” и вече е активна. 

Докладвам ви отново молбата за становище от секретаря на 

община Божурище. Спомняте си, докладвах ви с оглед на 

обстоятелството, че Централната избирателна комисия е изразила 

становище по поставен преди това въпрос. Заместник-кмет в община 

Божурище, който е общински съветник в друга община, дали има 

налице основание за прекратяване предсрочно пълномощията на 

общински съветник. Тогава ние сме изразили становище с вх. № 

МИ-07-3 от 30 март 2017 г., че няма основание за прекратяване на 

пълномощията на общински съветник в случаите, в които той в 

качеството му на заместник-кмет в друга община, временно замества 

кмета на тази община. 

С новото писмо секретарят на общината задава въпроса в 

случай, в който на основание чл. 39, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация предстои Общинският 

съвет в Божурище да вземе решение за определяне на въпросния 

заместник-кмет за временно изпълняващ длъжността кмет. 

Зададеният въпрос е дали ще бъде в нарушение на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и ще трябва ли 

да бъдат прекратени пълномощията му като общински съветник в 

другата община – Своге. 

Вчера колегата Николов на работно заседание след нашето 

редовно заседание запозна Комисията и с наличие на съдебни 
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решения по този казус. Имаме решението от 2013 г. на Ямболския 

административен съд, който приема, че е налице основание за 

прекратяване на пълномощията на общински съветник в случаите, в 

които той замества кмета на основание чл. 39, ал. 2, съответно ал. 3, 

но Върховният административен съд е отменил същото решение. То 

също е от 2013 г., административно дело № 9806/2013 г. по описа на 

ВАС. 

Редакцията на чл. 30, ал. 4, т. 4 съгласно решението на 

Върховния административен съд е, че е налице основание за 

предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник 

единствено и само тогава, когато бъде назначен за заместник-кмет 

или на щатна длъжност в съответната общинска  администрация.  

Тъй като в случая е в друга общинска администрация, както и 

в първоначалния доклад, съм подготвила проект на отговор. Моля да 

го видите. Да уведомим секретаря на община Божурище, че 

поддържаме становището на Централната избирателна комисия, 

изразено в писмо до тях, и да обърнем внимание, че Общински съвет 

– Божурище, като компетентен орган при приемане на решението 

следва да направи преценката по законосъобразност. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада и 

предложения проект на писмо. Имате ли предложения? Господин 

Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, уважаема госпожо 

председателстващ, аз подкрепям варианта на писмо така както е 

предложен. Бих могъл да направя само две добавки. Да, 

действително според една по-скоро инцидентна съдебна практика, тя 

не е трайна, няма никаква пречка общински съветник в една община 

да бъде назначен за заместник-кмет в съседната или в друга община 

на другия край на страната. Това не е проблем по смисъла на чл. 30, 

ал. 4, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Обаче аз бих искал да добавя, че ние се намираме 
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тук в хипотезата на чл. 39, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. Следователно безспорно 

няма проблем заместник-кмет да е общински съветник. Това е на 

вниманието на двете общински избирателни комисии. 

Второто нещо, което обаче е по-важното и може би по-

интересното, е, че с това решение по чл. 39, ал. 3 според мен 

заместник-кметът, който е в момента общински съветник в 

съседната община, той няма да придобие качеството на кмет – той 

няма да полага клетва, като него длъжност най-вероятно ще бъде 

вписвана „временно изпълняващ длъжността кмет”. Но той няма да 

стане кмет по силата на това решение на Общинския съвет, той има 

инцидентен, краткотраен характер, в случая до завръщането на 

титуляра, но не по-късно от пет месеца, защото предстоят общи 

кметски избори. 

От тази гледна точка аз смятам, че е напълно възможно и 

допустимо да кажа повече от написаното в писмото – конкретният 

общински съвет да приеме такова решение, с което един от 

заместниците на основание чл. 39, ал. 3 да бъде определен за 

изпълняващ функциите на кмет за периода до завръщането на 

титуляра.  

Мисля, че писмото е в този смисъл, съвсем коректно. 

Позовава се и на досегашна практика на Централната избирателна 

комисия. Така че ще го подкрепя. Благодаря. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други 

предложения? Моля, процедура по гласуване на писмото. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма. 

Госпожо Солакова, друг доклад имате ли? Заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по повод на 

писмото на Печатницата на БНБ и по още един въпрос ще помоля в 

рамките на почивката да се предвиди заседание на Работна група 

1.1., за да може да се запознаят всички и да отговорим. Знаете, че 

изпратихме за официална информация от администрацията на 

Министерския съвет по отношение на броя по видове бюлетини през 

2015 г., когато те възлагаха отпечатването на хартиените бюлетини, 

а до Националния статистически институт изпратихме писмо с 

искане за предоставяне на официална информация относно броя на 

кметствата, които отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона 

за административно-териториалното устройство на Република 

България. До настоящия момент нямаме отговор, но пък не можем и 

да бавим писмото-отговор до Печатницата на БНБ с оглед на 

сроковете, които текат, и необходимостта да бъде направена поръчка 

за доставка на хартия за предстоящите местни избори. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг доклад? Нямате. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, уважаема госпожо 

председателстващ, има три писма, които са дошли по електронната 

поща, те са в моята папка. Всички те касаят едно и също нещо – това 

е кореспонденцията с госпожа Огур и интереса на „Алфа метрикс” 

към нашата статистика на местните власти от гледна точка на пол. 

С едното писмо ни уведомява, че се е свързала с 

Националното сдружение на общините. Второто е, че е получила от 

тях основната база и разпределение. И третото е някакъв въпрос, 

който се отнася до базовите разпределения – дали в броя на 

съветниците се включват и жените, които са кметове. И така 

нататък. 

Аз мисля въобще да не реагираме на тези писма, да 

продължава да си пише. Тя се интересува някой да й направи дълъг 

списък от първа до 265-та община с брой съветници, брой жени, 
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колко от тези съветници и дали кметът е жена или мъж. Просто за 

сведение. Знаете, че това е вече пето или шесто писмо, което 

получаваме. 

Може би трябва да допълня. Явно те се явяват звеното, което 

поддържа статистиката или базата данни на този европейски 

институт, който е финансиран от Европейската комисия и 

Европейския парламент и следи представителството на жените във 

всякаква власт, включително местна. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

Димитров. Друг доклад? Нямате. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в 

моя папка има подпапка „Информационно обслужване”. Вчера с вх. 

№ 00-469 сме получили писмо от „Информационно обслужване” във 

връзка с изтичането на срока на Договор № 15 от 22 юни 2018 г., 

както и на Договор № 14 от 22 юни 2018 г., като те са ни 

предоставили проект за сключване на нови договори с тях. 

Докладвам го за сведение и запознаване. Ще го предоставя на 

госпожа Манолова за изготвянето на становище и за преглед на 

предмета и целите на новите договори, дали има нужда да включим 

нещо друго и ще го върна на доклад най-вероятно на следващо 

заседание. Тяхното предложение е да останат същите цени, както и 

досега, на новите договори. 

Ако някой има някакви други предложения, да каже. Ако не, 

да преминавам към следващата преписка. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЕП-25-54 от 17 

юни сме получили писмо от Столична община, с което те ни 

отговарят за свършената работа във връзка с изпратеното писмо 

относно разяснителна кампания за предоставяне на книжни 

материали за разпространението им, че тези материали са получени 
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от Столична община, както и са поставени на видни места в 

сградите, и са предоставени на избирателите. Това е. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, да изпратим 

едно писмо, с което да благодарим за съдействието, предвид и 

предстоящите местни избори. Има ли някой против? Няма. 

Имате ли друг доклад, госпожо Стефанова? Не. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

възражение от Галя Прокопиева, изпълнителен директор на 

„Икономедия”. Същата е направила писмено възражение срещу 

връчения акт за установяване на административно нарушение. 

Възражението ще бъде приложено към административно-

наказателната преписка. 

Възражението спрямо акта е, че в съставения от Централната 

избирателна комисия акт за установяване на административно 

нарушение не се посочват никакви обстоятелства по твърдяното 

нарушение, което прави невъзможна защитата по него. 

Докладвам ви също така и писмо от Столична община, район 

„Изгрев”. То е във връзка с връчването на акта срещу Светослав 

Емилов Витков. Оказва се, че актът е изпратен по грешка в район 

„Изгрев”, а трябва да бъде връчен чрез район „Възраждане”. Това ще 

бъде направено. Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви също така и постъпило писмо от Столична 

община район „Възраждане”, с което ни уведомяват, че не са 

връчили изпратените от нас актове за установяване на 

административно нарушение против телевизия „Европа”, тъй като 

по сведение, видно от обратната разписка, в това помещение не се 

помещава въпросното дружество. Ще се направи още веднъж 

справка за седалището и адреса, както и за адреса на самото 

излъчване на телевизията, който може да бъде различен от адреса и 
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седалището на управление на дружеството. Ще се направи опит да 

бъдат връчени актовете. 

Докладвам ви определение на Върховния административен 

съд. Делото е образувано по жалба, подадена от госпожа Михайлова, 

срещу Решение № 447 на Централната избирателна комисия за 

обявяване на окончателните резултати от произведените избори на 

26 май 2019 г., както и срещу Решение № 445, с което Централната 

избирателна комисия прие решение за повторно въвеждане на 

данните от протоколите на секционните избирателни комисии в 

Централната избирателна комисия и сравняването с въведените 

данни в тези протоколи в районна избирателна комисия и съответно 

при анализ на несъответствията.  

Жалбата е оставена без разглеждане като недопустима, тъй 

като е просрочена, подадена е извън законоустановения срок за 

обжалване на решенията на Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви го също за сведение, то е в папка „Решения на ВАС”. 

Докладвам ви и една призовка по административно дело на 

Старозагорския административен съд. В предходно заседание ви 

докладвах решение на Административен съд –Стара Загора, с което 

се отхвърля жалбата на господин Кольо Димов Колев. Тя беше 

срещу наше Решение № 424, с което оставихме без уважение 

жалбата му, а пък тя беше срещу решение № 108 на Районната 

избирателна комисия, с което решение Районната избирателна 

комисия беше указала на директорите на домовете за стари хора и 

домове за лица с физически увреждания да допускат срещи с 

представители на партии и коалиции, но при съобразяване с 

разпоредбите на Изборния кодекс да не се допуска предизборна 

агитация.  

След постановяване на решението господин Колев е подал 

молба за поправка на протокола. С определение Административният 

съд е заличил районната избирателна комисия, тъй като срокът на 
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правомощията й е изтекъл. Насрочва заседание за 20 юни 2019 г., 

конституира Централната избирателна комисия. 

Аз ви предлагам да не осъществим процесуално 

представителство, най-малко защото не сме присъствали на това 

заседание и не знаем точно кои са думите. Но изреченията, с които 

той иска да бъде променен протоколът, е най-общо, че разпоредбата 

на чл. 181 (той е цитирал разпоредбата на чл. 182) е, че е пропуснато 

казаното от него, че на основание чл. 28, ал. 1 от Изборния кодекс в 

Дома за пълнолетни лица с физически увреждания в Стара Загора 

като специализирана институция за предоставяне на социални 

услуги винаги на всички избори се образува отделна секционна 

избирателна комисия, за разлика от други общински учреждения, 

институции и предприятия, както и че цитира, че в протокола са 

записани думите „да провеждат срещи”, а той в действителност е 

казал „да мислят, вместо да провеждат срещи”. 

Считам, че това не би имало толкова голямо значение, 

особено след като има постановено съдебно решение по делото. 

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Господин 

Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, уважаема госпожо 

председателстващ, връщам на доклад един казус, който вчера 

разисквахме, а също така и на 13 юни. Става дума за гражданин, 

който твърди в оплакване до Министерството на външните работи, 

препратено по компетентност при нас, че постоянният му адрес е 

заличен в списъка, тъй като е бил вписан за гласуване в секция в 

чужбина, а именно в Гърция, на остров Крит.  

Да припомня също така, че гражданинът искаше да извършим 

проверка. Вчера изпратихме писмо до „Информационно 

обслужване”, тоест направихме такава проверка. Имаме конкретни 

данни, от които става ясно, че лицето е подали на 28 април 2019 г., 
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тоест в законния срок до 30 април, заявление за гласуване в 

конкретната секция в Гърция, Йерапетра, остров Крит. 

Подготвил съм отговор до лицето, той е чисто информативен. 

Моля да се запознаете. Готов съм да приема забележките ви, ако 

няма, моля да бъде подложен на гласуване. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, имате ли 

предложения по проекта за писмо? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на писмото. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против - няма. 

Господин Николов, друг доклад? Колеги, други доклади? Не 

виждам. 

Закривам тази част от заседанието. В 14 ч. имаме среща с 

фирмата  „Сиела Норма”.  

Моля сега да проведем заседание на Работна група 1.1. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Продължаваме 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Преди да продължим по дневния ред, само за да влезе в 

протокола, беше проведена среща със Сиела Норма, изпълнител по 

Договор за обществена поръчка № 22 от 2 май 2019 г. Към 

настоящия момент подписан приемно-предавателен протокол между 

ЦИК и Сиела Норма няма. 

Продължаваме по точките от дневния ред. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, направихме 

заседание на Работна група 1.1. по време на почивката. Моля да 

отворите папка „Стенографи” в днешна папка „Заседания”. В тази 

папка с оглед на нашето протоколно решение от 12 юни 2019 г. за 

допълнителните дейности, които в този период от време бяха 

възложени на стенографите, да се сключат граждански договори е 

изготвен проект на договор, който ще ползваме за уреждане на 

взаимоотношенията със стенографите от списъка в табличката. 

Справката също беше представена и докладвана на 12 юни. Тъй като 

се съгласихме да имаме корекция по точка 1, затова днес ви 

предлагам цялата справка да бъде одобрена отново с протоколно 

решение. Да одобрим сключването на граждански договори със 

стенографите по списъка от таблицата с предмет на договора така 

както е в представения проект. Единствено по точка 1 с Цвета 

Минева да се допълнят дейности, свързани с административни 

функции с цел създаване на графици за работа на стенографите и 

изготвяне на стенографските протоколи, в съответствие с 

изискванията по Изборния кодекс в 24-часов срок да бъдат 

публикувани. И останалите, така както са в проекта на договора. 

Възнаграждението по договора е така представената таблица, 

виждате. Да приемем протоколно решение за одобряване на 

сключването на граждански договори със стенографите с 

възнаграждения, така както са посочени. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада 

на госпожа Солакова. Ние го обсъждахме на работна група. Ако 

няма възражения, моля да гласуваме протоколно решение, така 

както е предложено от докладчика, и договорите. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 



 19

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против - няма. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият проект на писмо е до 

Печатницата на БНБ. Ще видите в моята папка в подпапка 

„Технически характеристики бюлетини” заедно с писмото, което сме 

получили от печатницата. Две са основните групи въпроси, по които 

искат нашето становище. На първо място, размерите на бюлетини в 

зависимост от броя на кандидатските листи. И на второ място, 

принципно становище относно броя на необходимите бюлетини.  

В периода 2015-2017 г. имаме изменения по техническите 

характеристики с оглед измененията в Изборния кодекс – на първо 

място, създаването на ред за отбелязване на вота „Не подкрепям 

никого”. В този смисъл с един ред се увеличава броят на редовете в 

самата бюлетина. Виждате, че в някои от случаите, в зависимост от 

броя на кандидатските листи се налага увеличаване на ширината в 

двоен размер. Съобразявайки се с техническите възможности на 

машините за отпечатване на хартиените бюлетини, ние нямаме друга 

възможност освен Печатницата на БНБ и още пет специализирани 

печатници, които отговарят на изискванията на Наредбата за 

отпечатване и контрол върху ценни книжа. Знаете, този контрол 

върху тези печатници се осъществява от министъра на финансите. 

Всички тези печатници разполагат с технически възможности, 

съобразно които са определени дължините и ширината, но най-вече 

дължината на  бюлетината. 

Предлагам ви да изпратим писмо до Печатницата на БНБ и в 

писмото също да се позовем, че сме поискали официална 

информация, но съобразявайки се с кратките срокове, пред които и 

те са изправени за снабдяване и обезпечаване с хартия предстоящите 

местни избори, да изпратим на този етап, като изразим становище, 

че са приложими размерите, така както са посочени в тяхното писмо. 
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На второ място, да посочим броя на бюлетините, като имаме 

предвид броя на общините за изборите за общински съветници и за 

кметове на общини, и броя на кметствата по неофициална 

информация от ЕККАТЕ, а именно 3187 кметства. В ЕККАТЕ е 

отбелязано, че информацията е актуална към 19 януари 2018 г. 

С очакването да получим тази информация все пак от 

администрацията на Министерския съвет и от Националния 

статистически институт, ако искате, можем да добавим, че веднага 

след като получим официална информация от администрацията на 

Министерския съвет, съответно от НСИ, ще им я предоставим 

незабавно. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само броят на 

кметствата може би е различен. 

Аз подкрепям предложението на госпожа Солакова да 

добавим едно изречение в писмото, че след получаване на 

официална информация от Националния статистически институт ще 

уведомим Печатницата на БНБ за точния брой на кметствата. 

Колеги, други предложения? Моля, процедура по гласуване 

за изпращане на писмото до изпълнителния директор на 

Печатницата на БНБ. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против - няма. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в 

моя папка е публикуван проект на Допълнително споразумение с 

редакции. Моля да го погледнете. 

„Информационно обслужване” ни е представило фактура по 

т. 5.1.1. с ДДС на стойност 2 млн. 942 хил. 340 лева. 
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По т. 5.2. частта от договора все още дейността не е 

изпълнена. 

Това е моето предложение. Внасям го за втори път като 

проект на Допълнително споразумение 2. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други 

предложения или въпроси? Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Предлагам точка 3 от предложеното 

споразумение да отпадне. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз не възприемам 

предложението. Защото сумите като крайна цена на изпълнение и 

приемане на изпълнението по договора е за обща цена, която ще 

бъде променена с това Допълнително споразумение относно частта 

за издаване на Бюлетина. Трябва да се промени. 

А в точка 3 е записано, че в тази част в размер еди-кой си е 

заплатено от възложителя на изпълнителя. Аз не знам какъв е 

проблемът тук да има яснота каква е общата сума по изпълнение на 

договора и в края при приемане общата работа по договора да е ясно 

какво сме заплатили и каква е общата стойност, която ще бъде 

различна от първоначалната, сключена април месец. Имаме обща 

цена, разделена на две. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други 

предложения? Няма. Тъй като има две предложения, подлагам на 

гласуване първо предложението на госпожа Иванова точка 3 от 

Допълнителното споразумение да отпадне. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 4 (Таня Йосифова, 

Димитър Димитров, Катя Иванова, Мария Бойкинова,); против – 8 

(Емил Войнов, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева). 
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Колеги, други предложения по Допълнителното 

споразумение? 

Подлагам на гласуване Допълнителното споразумение в 

цялост, така както е. Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против - няма. 

 Друг доклад, госпожо Стефанова? Колеги, други доклади? 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

едно писмо до всички общински избирателни комисии във връзка с 

получени сигнали до мен, може би и до други колеги, а и лично аз 

съм правила справки. Наблюдавам и когато докладваме 

възнагражденията, че не са публикувани примерно протоколите от 

заседанията, решения, които са взели. След разговор с колеги от 

общински избирателни комисии защо не са публикувани, казват, че 

нямат парола, че нямат достъп до интернет страницата. 

Във връзка с това ви предлагам да ги уведомим, че за достъп 

до пощенските кутии на общинските избирателни комисии следва да 

използват следния адрес: https://cik.is-bg.net/, а потребителското име 

е според съответната комисия с четирицифрения код на съответната 

ОИК. Ако няма запазена парола, могат да се обърнат към 

обслужващия клон на „Информационно обслужване” АД за 

съответната община, откъдето следва „Информационно обслужване” 

да им съдейства за промяна на паролата. Системата е интегрирана, 

така че използва една и съща парола за достъп и до пощата, и до 

сайта, поради могат да ползват една и съща парола. След влизане в 

системата има достъп до въвеждане на съобщения, решения и 



 23

обявяване на заседанията на ОИК, както и регистър на жалбите. 

Модулите на системата са достъпни от менюто отляво. 

В случай че има технически проблем, могат да се обърнат за 

съдействие. Има също така и модул „Поддръжка”, чрез който могат 

да изпратят съобщение до администраторите в „Информационно 

обслужване”.  

Надявам се след получаването на това писмо до всички 

общински избирателни комисии да нямаме подобен род сигнали и 

оплаквания, че нямат парола и не могат да си публикуват решенията 

и всички други необходими документи. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, предложения? 

Не виждам други предложения или възражения. Да изпратим две 

писма? 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на две писма. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил 

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

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против - няма. 

 Имате ли друг доклад, госпожо Бойкинова? Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от Административен съд – Благоевград, с което ни 

уведомяват, че съгласно протоколно определение на 

Административния съд, постановено по административно дело № 

421/2019 г., образувано по жалба на политическа партия БСП срещу 

решение на Общинската избирателна комисия – Благоевград. 

Централната избирателна комисия следва да предостави 

информация относно това дали към 22 април 2019 г., датата на 

приемане на оспореното решение, е налице решение на ЦИК за 

прекратяване пълномощията на член на ОИК – Благоевград, и дали 
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съответно е предприета процедура за попълване на състава на 

Общинската избирателна комисия. 

С писмо до Административен съд – Благоевград, ,отговаряме, 

че промени в ОИК – Благоевград, са настъпили с решение на 

Централната избирателна комисия № 233 от 25 април 2019 г., когато 

сме освободили госпожа Ирена Ананиева като член на ОИК – 

Благоевград, съответно е анулирано издаденото й удостоверение.  

Горното решение Централната избирателна комисия е 

постановила във връзка с постъпило от нея заявление с искането й да 

бъде освободена като член на ОИК като представител на коалиция 

„България без цензура”, по лични причини.  

С писмо  от 25 април сме уведомили коалицията да направи 

предложение за нов член в състава на Общинската избирателна 

комисия, но до момента не сме получили предложение. 

Също така от 7 май 2019 г. е постъпило предложение от 

упълномощен представител на Атака на мястото на починал член на 

ОИК да назначим нов. С Решение № 372-МИ/НР от 21 май 2019 г. 

сме назначили като член на ОИК господин  Владимир Колев Вачев 

на мястото на починалия колега. 

С оглед гореизложеното към 22 април 2019 г. не е имало 

други промени в Общинската избирателна комисия – Благоевград, 

освен с постановените две решения, които са публикувани на 

страницата на Централната избирателна комисия и са 

общодостъпни. Предлагам да ги приложим към писмото до 

Административен съд – Благоевград.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението. Има ли други предложения? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил 

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



 25

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против - няма. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение, което е постъпило с вх. № ЕП-04-01-204 от 18 юни 2019 г. 

от Министерството на външните работи. Писмото е качено във 

вътрешната мрежа в моята папка. 

Сигурно си спомняте, че при нас беше постъпил сигнал от 

гражданка, която на 23 и на 26 май е посетила консулството във 

Вашингтон и е подала заявление за издаване на нов паспорт, тъй 

като предходния й чуждестранен паспорт е бил с изтекъл срок, или 

пък алтернативно за издаване на удостоверение за изтекъл паспорт 

по чл. 263 от Изборния кодекс, за да може да гласува на 26 май в 

изборите за членове на Европейския парламент. 

По повод на този сигнал ние изпратихме същия по 

компетентност на Министерството на външните работи с наш 

изходящ номер от 30 май, като поискахме да бъдем уведомени за 

резултата от предприетите действия.  

С настоящото писмо, което е изпратено от дирекция 

„Инспекторат” на Министерството на външните работи, подписано 

от госпожа Габриела Примова, началник отдел „Административен 

контрол” ни се дава информация за резултата от извършената 

проверка. 

В писмото накратко дирекция „Инспекторат” приема, че при 

извършената проверка се е установило, че на 23 май в 15,10 ч. 

местно време госпожа Лиляна Карачорова е посетила консулството в 

гр. Вашингтон. Подала е заявление за издаване на нов паспорт. 

Заявлението е входирано в електронната система. Изрично е 

уточнено, че заявлението ще бъде оставено без движение, защото не 

е носила стария си паспорт, този с изтекла давност, и че ще му бъде 

даден ход, след като представи изтеклия си паспорт. Заплатила е 
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съответната такса на 23 май. Също на 23 май тя е подала заявление-

искане за издаване за удостоверение по чл. 263, ал. 2. Изрично в 

документа се сочи, че това заявление също е било оставено без 

движение на същата дата 23 май, докато не предостави, цитирам, 

паспорта с изтекла давност, от който да е видно, че става дума за 

паспорт, който е с изтекъл срок. 

Разбира се, на 26 май госпожа Карачорова посещава 

посолството, носи паспорта, който е с изтекъл срок. Указано й е, че в 

този ден не може да бъде издаден нов паспорт. Паспортът обаче вече 

е издаден към днешна дата и ще й бъде изпратен. 

Въпросът, който остава у мен обаче, е защо, след като на 26 

май, в деня на изборите, си е предоставила паспорта с изтекла 

давност, не й е издадено удостоверението по чл. 263, ал. 2 от 

Изборния кодекс. 

Така или иначе, гражданката получава отговор по сигнала, 

който е изпратила до нас. Отговорът е от компетентен орган. Твърди 

се накрая, че не са установени допуснати нарушения в служебните 

задължения на съответните служители. Ясно е, че има вече паспорт, 

който може да си ползва в перспектива, в това число и за избори.  

Това го докладвам за сведение. Благодаря. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз не считам, че така или иначе 

въпросът е приключил и Централната избирателна комисия според 

мен трябва да каже, че е следвало да се издаде удостоверение. В този 

смисъл да се поискат обяснения от длъжностните лица. Защото така 

или иначе този гражданин е лишен от правото да избира заради 

административни проблеми и то проблеми, създадени от самите 

служители на държавата. 

Аз предлагам да се изпрати писмо до министъра на външните 

работи в този смисъл.  
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз не възразявам срещу 

предложението на госпожа Солакова, но предлагам, след като 

изготвя това писмо, да се разгледа на следващото заседание. И, 

разбира се, копие от него да бъде адресирано и до госпожа 

Карачорова, за да види каква е нашата позиция по този въпрос. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, господин 

Николов, на следващо заседание ще докладвате проекта на писмо до 

Министерството на външните работи. 

Друг доклад, колеги? Не виждам. 

Обявявам половин час почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, продължаваме 

заседанието. В залата сме 13 членове на Централната избирателна 

комисия. Отсъстват господин Николов, госпожа Цанева, госпожа 

Стефанова, госпожа Стоева, господин Андреев, господин Арнаудов 

и господин Ивков. 

Колеги, в моя папка има проект за решение, който сега ще ви 

докладвам. 

Уважаеми колеги, с писмо на Централната избирателна 

комисия с вх. № ЕП-10-110 от 17 юни 2019 г. е постъпило заявление 

от госпожа Мария Габриел, в което тя заявява, че няма да бъде член 

на Европейския парламент от Република България поради желанието 

й да продължи да работи като член на Европейската комисия. 

Заявление с идентично съдържание е подадено и до 

Европейския парламент. 

С писмо вх. № ЕП-00-304 от 18 юни 2019 г. в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от Антонио Таяни, 

председател на Европейския парламент, с което той е поискал преди 

2 юли 2019 г. да бъде посочено името на лицето, което има законно 
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право и желание да заема мандата, от който се отказва госпожа 

Мария Габриел. 

Същото писмо ни е препратено и от Народното събрание на 

Република България. 

Уважаеми колеги, следващият кандидат за член на 

Европейския парламент от Република България от листата на 

политическа партия ГЕРБ е госпожа Лиляна Павлова. С писмо вх. № 

ЕП-10-110 от 17 юни на ЦИК е постъпило заявление от госпожа 

Лиляна Павлова, в което тя заявява, че не желае да бъде обявена за 

член на Европейския парламент от Република България, ако се 

стигне до нейния ред в листата на политическа партия ГЕРБ. 

След госпожа Лиляна Павлова следващият кандидати за член 

на Европейския парламент от Република България от листата на 

политическа партия ГЕРБ е Емил Йорданов Радев.  

Предлагам ви на основание чл. 57, ал. 1 и чл. 392, ал. 1 от 

Изборния кодекс да заличим Мария Иванова Габриел от листата на 

политическа партия ГЕРБ в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България и да анулираме издаденото й 

удостоверение. 

Да заличим Лиляна Павлова Павлова от листата на 

политическа партия ГЕРБ в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България. 

Да обявим Емил Йорданов Радев за член на Европейския 

парламент от Република България от листата на политическа партия 

ГЕРБ и на Емил Радев да издадем удостоверение. 

Също така предлагам да уведомим Европейския парламент 

чрез Народното събрание на Република България за настоящото си 

решение. Решението да се обнародва в „Държавен вестник”. 

Колеги, предложения по проекта за решение? 

Уважаеми колеги, извинявайте, пропуснах да кажа нещо в 

доклада си. Централната избирателна комисия в мандат 2009 г. има 
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аналогичен случай. С Решение № 259 от 12 юли 2009 г. Централната 

избирателна комисия за избиране на членове на Европейския 

парламент от Република България е заличила Меглена Щилянова 

Кунева от листата на политическа партия НДСВ и е обявила за член 

на Европейския парламент от Република България следващия в 

листата господин Станимир Янков Илчев. Казвам, че случаят е 

идентичен, тъй като Меглена Кунева към 2009 г. е била член на 

Европейската комисия. Тогава, през 2009 г. Централната 

избирателна комисия за избиране на членове на Европейския 

парламент е подадена молба от Меглена Кунева, в която е заявила, 

че отказва да положи клетва като член на Европейския парламент 

поради желанието й да продължи мандата си като член на 

Комисията на европейските общности. 

Както казах, има решение на Централната избирателна 

комисия за избиране на членове на Европейския парламент от 

Република България. Това решение е № ЕП-259 от 12 юли 2009 г.  

Колеги, ако няма  други предложения по проекта за решение, 

моля процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против - няма. 

Номерът на решението е 490-ЕП. 

Колеги, друг доклад? Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

запознаване писмо от Специализираната прокуратура, Следствен 

отдел. То е до председателя на Централната избирателна комисия, не 

знам защо е адресирано и на мое внимание, може би защото бях 

викана като свидетел и разпитана в досъдебно производство № 

191/2018 г. по описа на Специализираната прокуратура, Следствен 



 30

отдел. С това писмо следовател Петкова ни иска заверени копия от 

изпратени от Централната избирателна комисия писмо до министър-

председателя на Република България, с което сме го уведомили за 

издадените актове от Централната избирателна комисия в 

произведените избори за президент и вицепрезидент, както и от 

писмата до областния управител на област София. 

След като изготвя писмото, ще ви го докладвам за изпращане 

до Специализирана прокуратура, Следствен отдел. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други 

доклади? Тъй като не виждам други желаещи за включване в 

дневния ред, закривам заседанието. 

Обявявам следващото заседание утре от 10 ч. 

 

(Закрито в 17,30 ч.) 

 

 

   ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Силва Дюкенджиева 

 

   СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

Стойка Белова 


