
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 65 

 

На 13 юни 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Медийни пакети. 

Докладват: Таня Цанева, Катя Иванова 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Таня Йосифова, Димитър 

Димитров, Емил Войнов 

3. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Николай Николов 

4. Доклади по дела, жалби, сигнали и  административно-

наказателни преписки. 

Докладва: Мария Бойкинова 

5. Разни. 

Докладват: Таня Йосифова, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Николай Николов, 

Таня Цанева, Мария Бойкинова, Йорданка 

Ганчева, Севинч Солакова, Кристина 

Стефанова, Ерхан Чаушев 
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, 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.   

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов и  

Ивайло Ивков.  

 

Заседанието бе открито в 10,15 ч. и ръководено от госпожа 

Стефка Стоева – председател на комисията.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

В залата присъстват 13 от членовете на Комисията, решения 

се взимат с 9 гласа.  

Колеги, представен ви е проект за дневен ред. 

Има ли други желаещи да бъдат включени?  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо Председател, моля да 

ме включите в точка „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? - Да, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В „Разни“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Не 

виждам. 

Колеги, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма.  
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Дневният ред е приет. 

Колеги, ще си позволя малко да променим дневния ред, 

предвид другите предстоящи събития днес. 

Ще започнем от госпожа Бойкинова по точка четвърта – 

4. Доклади по дела, жалби, сигнали и  административно-

наказателни преписки. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия са постъпили две частни жалби от Сдружение 

„Гражданско движение Боец“ и лично от Георги Борисов Георгиев 

против Определение на Върховния административен съд, с което са 

оставени без разглеждане жалбите като недопустими. Това е срещу 

Решение № 452-ЕП на ЦИК, с което заличихме от кандидатската 

листа господин Делян Славчев Пеевски по негово искане. 

Другата частна жалба е срещу Определение на Върховният 

административен съд, с което също е оставена без разглеждане 

жалбата на Гражданско движение „Боец“ и от Георги Борисов 

Георгиев. То е срещу Решение № 451-ЕП на ЦИК, с което същата  

заличи от листата господин Карадайъ по негово изрично искане.  

Върховният административен съд ни е дал 3-дневен срок, в 

който да вземем становище или отговор по така подадените частни 

жалби. 

Изготвила съм отговор и по двете частни жалби, в което ЦИК 

взема становище, че определението не подлежи на оспорване, то е 

влязло в сила, тъй като по аналогия с решенията на ВАС, с които се 

произнасят по оспорване решения на ЦИК, същите са окончателни. 

Няма специална уредба за определенията, но практиката на ВАС е, 

че тези производство са едноинстанционни и както за решенията на 

ВАС, така и за определенията по допустимостта и съответно 

вземаме становища, че не се прилагат общите правила на чл. 160 и 

чл. 229 от АПК, поради което следва и частните жалби да бъдат 

оставени без разглеждане. В този смисъл вече ЦИК има две 

постановени определения, те бяха по жалбите на „БСП за България“, 

така че практиката в този смисъл се увеличава – с определения на 5-
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членния състав, с което оставят без разглеждане жалбите срещу 

определения на 3-членния състав, с които са оставени без 

разглеждане жалбите.  

Предлагам да гласуваме тези два отговора, които са 

идентични, които да изпратим до Върховния административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, абсолютно 

законосъобразни отговори. 

Предлагам процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

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

против – няма.  

Приема се. 

Друг доклад, госпожо Бойкинова? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви и 

Решение на Върховния административен съд – Варна, с което е 

отхвърлен предявеният иск от Кънчо Петков Бонев, иск по чл. 128, 

ал. 1, т. 8 от АПК за обявяване на нищожно на определение на ВАС. 

С Определението Върховният административен съд е отхвърлил 

искането му за присъждане на съдебни разноски в размер на 300 лв. 

адвокатско възнаграждения по едно от водените дела от господин 

Кънчев. Докладвам Ви го за сведение. 

Също така Ви докладвам две решения на Върховния 

административен съд – Стара Загора, те са постановени по жалба от 

Румяна Стоянова Друмева в качеството й на председател на 

Общинския съвет, БСП – Казанлък, против Решение № 11 на РИК. 

Това решение на РИК беше оспорено пред Централната избирателна 

комисия, която се произнесе с Решение № 414-ЕП от 25 май 2019 г. 

Решението беше постановено по смисъла на чл. 53, ал. 4 от 

Изборния кодекс, тоест в условията на отхвърляне. Централната 

избирателна комисия не постигна мнозинство нито в едната, нито в 
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другата посока. То беше обжалвано пред Върховния 

административен съд, който препрати по компетентност пред 

Административен съд – Стара Загора, като прие, че на практика сме 

потвърдили решението на Районната избирателна комисия – Стара 

Загора и с това решение е отхвърлена жалбата на Кольо Димов 

Колев, като Административният съд е приел, че в конкретния случая 

– с две думи ще Ви кажа, че сигналът беше по повод на това, че в 

конкурса „Царица Роза“ в град Казанлък кандидат-депутати от 

Политическа партия „ГЕРБ“ са раздали ваучери на присъстващите, 

което според тях е нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от 

Изборния кодекс.  

Административният съд в мотивите си приема, че всъщност 

тези ваучери представляват покана за посещение на Европейския 

парламент, като поканата е от името на евродепутатите от ГЕРБ, 

тоест поканата не е от кандидат-депутатите, участващи в изборите, 

поради което не се приема като агитационен материал. Съдът не 

приема поканата за агитационен материал, тъй като според него в 

същата не се съдържа призив за агитация. Съдът се позовава и на 

§ 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, където 

се казва, че наличието на символ или наименование, съдържащи се 

върху предмети, без да се съдържа призив за подкрепа, не 

представляват агитация по смисъла на Изборния кодекс и по тези 

мотиви съответно отхвърля жалбата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това са само за 

сведение, нали? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, само за сведение. Те са качени в 

папка „Решения на ВАС“. Ако не са качени, ще бъдат качени, за да 

се запознаете.  

Другото решение е Решение № 250. То е против Решение 

№ 108 на РИК, което е потвърдено с Решение № 424 на Централната 

избирателна комисия, в частта му, с която е указано, че при 

провеждане на предизборни срещи на кандидатите на партии, 

коалиции и независими кандидати в домовете за стари хора, не 
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следва да бъде извършена предизборна агитация. Също жалбата е 

отхвърлена като се приема, че решението на районната избирателна 

комисия в тази част е правилно. 

Всъщност районната избирателна комисия беше постановила 

решение, с което е казала, че може да се допускат срещи в такива 

домове, без да се извършва обаче политическа агитация. Съдът 

приема мотивите на Районната избирателна комисия – Стара Загора 

и отхвърля жалбата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

 

Преминаваме към точка пета:   

5. Разни. 

Сега ще дам думата на двете колежки, които после трябва да 

отидат да приемат изборните книжа от Министерството на 

външните работи. 

Госпожо Ганчева, имате думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

С вх. № ЕП-04-01-202 от 12 юни 2019 г. са ни уведомили от 

Министерството на външните работи господин Георги Войнски, че 

във връзка с нашето писмо – припомням, от вчера, с което 

уведомихме Министерството на външните работи, че приемането на 

книжата от гласуването извън страната ще бъде днес от страна на 

ЦИК на мястото в ЦИК. Посочени са автомобилът, с който ще бъдат 

транспортирани книжата, водачът. Съответно е приложена и 

заповедта на министъра за лицата, упълномощени да предават книжа 

и заповедта е всъщност от 10 май 2019 г. относно осъществяване на 

контрол от страна на ЦИК при отпечатването на хартиените 

бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския 

парламент. Тази заповед е приложена. Сочи се, че лицата ще бъдат 

Георги Воински, Костадин Христов, Димитър Димитров – 

служители в Министерството на външните работи. 
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Съгласно наше решение на госпожа Манолова също й е 

възложено, така че в 10,30 ч. ще започне приемането на изборните 

книжа и материали от гласуването извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в днешната папка 

трябва да е прехвърлена докладна записка, № ЦИК-09-111 от 11 юни 

2019 г., от госпожа Манолова с предложение за провеждане на 

процедура за подбор за длъжността „Главен специалист – домакин“ 

в звено „Финансово-счетоводна и стопанска дейност“ в дирекция 

„Администрация“. Тя предлага да одобрим представената обява за 

стартиране на процедурата за подбор за заемане на длъжността. 

Заедно с обявата е приложена длъжностната характеристика, 

включително методиката за провеждане на процедурата за подбор. 

Срокът, който се предлага за събиране на документите, е 15 работни 

дни, следващ датата на обявлението на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия.  

Колеги, виждате предложението е да се публикува тази обява 

в два ежедневника „Труд“ и „Сега“ и на интернет сайтове за обяви за 

работа, посочени със заплата – jobs.bg, jobtger.bg, karieri.bg. Имаме 

вече опит с публикации на тези сайтове. Надявам се проблеми, които 

имахме на единия сайт да бъде изчистено с оглед на това, че се 

препраща към нашата страница и имаше проблем за достъпа до 

информацията и подаването на документите от самите кандидати. 

В самата обява са посочени минималните изисквания за 

заемане на длъжността.  

Колеги, в минималните изисквания се предвижда, без да се 

определя професионална област, като минимален професионален 

опит да бъдат посочени две години в областта на управление на 

стоково-материални ценности, да има компютърна грамотност. 

Допълнителни умения, които носят предимство, е опит с архивиране 

на документи, каквото и да значи това. 
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Виждате краткото описание на длъжността. Начинът на 

провеждане на подбора е подбор по документи и интервю. 

Необходимите документи са изброени изчерпателно. Казах Ви вече, 

че срокът за подаване е 15 дни, къде се подават. Срокът за 

провеждане на подбора, след изтичане на срока за получаване на 

документите, е 7 работни дни. Една щатна бройка и размерът на 

основното трудово възнаграждение – 1200 лв. 

Колеги, с оглед минималните изисквания – да има две години 

трудов стаж, като опитът в областта на управление на стоково-

материални ценности наред с опита с архивиране на документи в 

Раздел II да мине като предимство при разглеждането на 

документите и подбора. 

Методиката е утвърдена. Тя отчита и определя цялата 

процедура, по която ще се провежда, по етапи. Разглеждането на 

документите, провеждането на интервюто и класирането на 

кандидатите. Ако смятате – мисля, че е съвсем навременно 

предложението за откриване на процедурата, защото тази длъжност 

трябва да бъде заета. Необходимо е в най-скоро време да архивираме 

и да подготвим за архивиране част от изборни книжа, така че 

предлагам да одобрим обявата и да стартира процедурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване на обявата за търсене на кандидат за длъжността 

„домакин“. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева),  против – няма.  

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следващата 

докладна записка, която Ви представям, е с № ЦИК-09-110 от 

11 юни 2019 г. – може би не е прехвърлена, тя е за възстановяване на 
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внесени гаранции по изпълнени договори, чиято работа е приета, 

платено е възнаграждението по договорите.  

Става дума за два договора. Първият е № 12 от 10 април от 

2019 г. с премиер „Студио плюс“ във връзка с разяснителната 

кампания на Централната избирателна комисия. Гаранцията е 

парична – 897 лв., съгласно чл. 6 от Договора при условията на 

договора в срок до 30 дни след приключване на Договора и 

приемане на работата, така както са безлихвените и без други 

тежести по отношение на сумата от гаранцията. На 10 юни 2019 г. е 

платено по изпълнението на Договора след протоколно решение на 

Централната избирателна комисия. 

Предлагам да одобрим предложението за освобождаване на 

тази гаранция. 

Вторият договор, който е изпълнен, работата е приета и 

възнаграждението е изплатено е Договор № 23 от 7 май 2019 г. с 

Печатницата на БНБ. Гаранцията е на стойност 36 899,59 лв. 

Съгласно Договора гаранцията следва да бъде освободена в срок до 

60 дни след приключване изпълнението на Договора и 

окончателното му приемане в пълен размер. Тъй като липсват и в 

двата случая основания за задържане на гаранцията от страна на 

Централната избирателна комисия, аз Ви предлагам да приемем 

решение за възстановяване на гаранциите за изпълнение по тези два 

договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания? Ако не, процедура по гласуване за връщане на 

депозитите по двата договора, посочени от госпожа Солакова. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева),  против – няма.  

Приема се. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, една докладна записка във 

връзка с представителни функции на председателя на Централната 

избирателна комисия.  

Във връзка с тази докладна записка искам да Ви предложа – 

малко по-късно във вътрешната мрежа ще се появи, просто 

Красимира Манолова не успява в момента да подготви справката и 

да я публикува във вътрешната мрежа. По-късно ще бъде в папката. 

Подобни предложения във връзка с представителните 

функции на председателя, така както е в ЦИК № 09-112 от 12 юни 

2019 г., Ви предлагам да бъдат за сметка на представителните 

приети и одобрени като размер с протоколно решение на 

Централната избирателна комисия за годината. Такава справка ще 

бъде представена, както Ви казах, включително и за движението по 

тази сума. 

С едно протоколно решение днес – да уточним във всички 

случаи, когато председателя на Централната избирателна комисия 

реши да изпълни своите представителни функции, като съответно и 

в случая да отчете и да поздрави от името на ЦИК за рождените дни, 

в случая премиера и президента, да се ползват представителните 

средства на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева),  против – 1 ( Николай Николов).  

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Засега последна докладна записка. 

Отново връщам докладната записка за осигуряване на 

предпазни средства за работа с видео дисплей.  
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Колеги, всички се запознахте с тази докладна записка и с 

оглед нашите Вътрешни правила и задълженията на работодателя да 

осигурява здравословни и безопасни условия на труд при работа с 

видео дисплей да приемем протоколно решение и да утвърдим 

размера на тези средства. За всеки член на Централната избирателна 

комисия и за служителите в администрацията размерът от 800 лв. 

Условията за снабдяване с документи са посочени в докладната 

записка и аз ще Ви помоля да се запознаете, защото е важно като 

разходооправдателни документи да се представят в Счетоводството. 

За да не се налага да връщаме обратно информацията от предишно 

докладване, предлагам Ви срокът за представяне на 

разходооправдателните документи, включително на рецептите за 

тези предпазни средства да е 5 декември 2019 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада.  

Има ли изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева),  против – няма.  

Приема се. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

за днешното заседание има проект за бюлетина на Централната 

избирателна комисия по отношение на машинното гласуване. Моля 

да се запознаете за евентуално корекции и съответно приемане за 

публикуване в Бюлетина. 

(Време за запознаване. Реплики.) 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, поддържам 

направеното предложение – не знам дали беше на микрофон или 

извън него, на колегата Цанева да отложим разглеждането на този 
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текст след срещата с представителите на фирмата, извършила 

машинното гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Бойкинова? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз имам предложение да приемем 

текста без последния абзац, защото считам, че в Бюлетина не е 

нужно ние да имаме изводи относно това дали е успешно или не 

машинното гласуване. В Бюлетина се съдържат само факти, данни и 

числови стойности относно гласуването с машини. Предлагам да го 

гласуваме без последния абзац. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, този материал има 

същата стойност, каквато имаха и предходните материали, ние не 

трябва да ги делим. Мисля, че на работна група „Разяснителна 

кампания“ вече разгледахме и на работна група „Методически 

указания“ и на работна група „Чужбина“ мисля, че мина, но не съм 

сигурен в това. Така че поне три или четири аналогични материала 

вече разгледахме. (Реплики.) 

Момент само да довърша, госпожо Дюкенджиева – ако 

обичате, да ми дадете тази възможност. Благодаря. 

Подходът трябва да е еднакъв – това казвам, в два аспекта. 

Първият аспект е, че не са гласувани, както каза и госпожа 

Дюкенджиева. Вторият аспект е, че и в другите материали, които 

вече минаха, имаше подобни текстове, които са оценъчни. В този 

смисъл аз се изказвам „против“ предложението на колегата 

Бойкинова, че този текст трябва да отпадне, защото в другите 

нямало подобни текстове. Според мен текстът има оценъчен 

характер. Според мен в подобен документ, какъвто е този бюлетин, 

за който е приготвен, може да има подобни изводи и пак да кажа,  

доколкото си спомням – в тези работни групи, в които минаха 

миналогодишните материали, имаше подобни текстове. Смятам пак 

да завърша с това, че подходът ни трябва да е равен, какъвто е в 

предходните три или четири случая. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Баханов 

искаше думата преди това. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако тръгнем към приемане на текста, 

на стр. 2, втори абзац – всеки избирател имаше възможност да 

гласува или с хартиена бюлетина, или чрез специализирани 

машинни устройства… Това трябва да се допълни евентуално – в 

секциите, в които имаше такава възможност за машинно гласуване. 

Така че не говоря по текста, а принципно. Едното предложение може 

да се гласува да се отложи, а другото – на  Бойкинова, да се гласува, 

както и на Чаушев.  

Това са двата варианта, няма какво да се мотаем повече. Аз 

мисля, че е по-важно да обсъдим какво ще правим на срещата след 5 

минути, отколкото да се занимаваме с увод на Бюлетина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Стефанова! 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  Аз смятам, че последният абзац 

трябва да остане. Това е написано от докладчика като ръководител-

група „Машинно гласуване“. Поддържам написаното. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нека и аз да кажа две изречения, за 

да не се развлачваме. Ние ще имаме доклад за машинното гласуване, 

това е увод към общия Бюлетин. Някак си да не смесваме нещата. В 

общия, в големия доклад за машинно гласуване ще отбележим това, 

което искаме да отбележим. А някой да твърди, че то е било 

неуспешно - ами, не е било и не съответства на реалностите. Това че 

имаме 1% отклонения, трудности и прочие, това не значи, че не е 

успешно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Репликата ми е – абсолютно подкрепям 

колегата Николов, това е репликата ми към преждеговорившите  

Димитров и Стефанова, тъй като не можем да фаворизираме една от 

дейностите на Централната избирателна комисия. Ако колегите, 

които са ръководители на групи считат, че тяхната дейност е била 

по-маловажна от машинното гласуване и се съгласяват с това в 
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машинното гласуване да бъде гласуван този текст, си е техен 

проблем. Но аз се присъединявам към колегата Николов, че не 

можем да делим дейностите, извършени от Централната избирателна 

комисия на по-маловажни или по-многоважни. А колегата 

Бойкинова – ръководител на група „Жалби“, щом не е нужно да се 

гласува нейният увод, колегата Стефанова и колегата Йосифова, си е 

техен проблем. Аз съм на мнението на колегата Николов.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изгубихме 15 минути, 

колеги, за да обсъждаме нещо, което не знам защо го обсъждаме. 

Първа госпожа Ганчева си подаде отчета, никой не е гласувал 

нищо. Постъпи на госпожа Бойкинова. Чакам само госпожа Цанева. 

Тя има – каза, че до днес ще го приготви. Аз изразих недоволство от 

отчета на госпожа Йосифова, казах, че е кратък като  помолих да го 

разшири. Но нищо тук не е гласувано.  

Сега дали подкрепяме или не подкрепяме някакъв абзац, ако 

ще има такъв абзац въобще с изводи, хайде първо да си опишем 

трудностите, пък тогава хубостите. Според мен оценъчните изрази 

нямат място в това, но аз няма да подложа на гласуване доклада, 

както всички останали не съм подложила. 

Прекъсвам заседанието.  

Ще продължим в 14,00 ч. след обедната почивка.  

 

(Прекъсване на заседанието за среща със „Сиела Норма“ АД.) 
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(След обедната почивка.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължава 

заседанието с точка първа от дневния ред:  

1. Медийни пакети. 

Кой ще докладва? Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Разпределили сме ги с колегата Иванова, затова започвам аз с 

по-малкото. 

Колеги, предлагаме да докладваме и да се гласува ан блок, 

тъй като са проверени, отговарят на всички изисквания на наше 

Решение № 160-ЕП, затова нека да ги докладваме и да ги гласуваме. 

И така, започвам с искане, вх. № ЕП-24-312 – в. „Сега“ и 

sega.bg.com и на Партия „Пряка демокрация“ на стойност 11 700 лв. 

и включва, съгласно договор, интервю на пълна страница, две 

интервюта на една четвърт и банер, излъчен 300 пъти. Затова 

предлагам да бъде одобрено. 

Искане с вх. № ЕП-24-293 от „Би Ти Ви медия груп“ ЕАД и 

Партия ДОСТ на стойност 27 224,74 лв. и включва излъчване на 

клипове. Изпълнени са всички изисквания съгласно договор и 

приложени материали. Предлагам да бъде одобрено. 

Искане с вх. № ЕП-24-330 от БНТ и Партия ДОСТ за 

излъчване на клипове на стойност 9 372 лв. с ДДС. Предлагам да 

бъде одобрено. 

Искане с вх. № ЕП-24-355 от БНР и Партия ДОСТ за 

излъчване на клипове на стойност 666 лв. с ДДС. Предлагам да бъде 

одобрено. 

Искане с вх. № ЕП-24-355 от медия БНР и Партия ДОСТ на 

стойност 480 лв. с ДДС за излъчване на клипове. Предлагам да бъде 

одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване – чухте всички отделни номера и суми, гласуваме 

одобрение на всички изчетени досега договори. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Приема се. 

Госпожа Иванова има думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз също ще Ви 

докладвам няколко искания за изплащане по договори за медийни 

пакети, които ще Ви моля да бъдат одобрени с едно протоколно 

решение – всички са проверени, предметите на договорите са 

изпълнени изцяло и са представени всички необходими документи.  

Искане с вх. № ЕП-24-349 от 3 юни 2019 г. от БНР и 

Коалиция от партии „Път на младите“ на стойност 1 620 лв. 

Искане с вх. № ЕП-24-350 от 3 юни 2019 г. от БНР и 

Политическа партия „Пряка демокрация“ на стойност 840 лв. с ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-351 от 3 юни 2019 г. от БНР и 

Политическа партия „Партия на зелените“ на стойност 4 800 лв. с 

ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-352 от 3 юни 2019 г. от БНР и 

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Бенислава 

Пламенова Атанасова на стойност 420 лв. с ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-353 от 3 юни 2019 г. от БНТ и 

Коалиция от партии „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ на стойност 

4 386 лв. с ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-354 от 3 юни 2019 г. от „Трафик бул“ 

ЕООД, „Трафик нюз.бг“ и Коалиция от партии „Възход“ на стойност 

900 лв. с ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-356 от 3 юни 2019 г. от „Труд медия“ 

ЕООД, trud.bg и Политическа партия „Партия на зелените“ на 

стойност 1 905 лв. с ДДС. 
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Искане с вх. № ЕП-24-365 от 3 юни 2019 г. от „Офф медия“ 

АД и offnews.bg и Коалиция от партии „Възход“ на стойност 3000 

лв. с ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-364 от 3 юни 2019 г. от „Офф медия“ 

АД и offnews.bg и Инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат Николай Нанков Ненчев на стойност 2 480 лв. с ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-358 от 3 юни 2019 г. от „Телевизия 

Евроком“ ООД и Инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат Минчо Христов Куминев на стойност 3 480 лв. с ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-357 от 3 юни 2019 г. от „Медия груп 

прес“ ЕООД и regiona.bg и Политическа партия „Партия на 

зелените“ на стойност 8 000 лв. с ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-359 от 3 юни 2019 г. от „Офф медия“ 

АД и offnews.bg и Инициативен комитет за издигане на независим 

кандидат Десислава Петрова Иванчева на стойност 2 400 лв. с ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-360 от 3 юни 2019 г. от Офф медия“ 

АД и offnews.bg и Политическа партия ВОЛТ на стойност 7 000 лв. с 

ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-361 от 3 юни 2019 г. от „Офф медия“ 

АД и offnews.bg и Политическа партия „Движение 21“ на стойност 

15 600 лв. с ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-362 от 3 юни 2019 г. от „Офф медия“ 

АД и offnews.bg и Политическа партия „Глас Народен“ на стойност 

40 000 лв. с ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-363 от 3 юни 2019 г. от „Офф медия“ 

АД и offnews.bg и Политическа партия „Партия на зелените“ на 

стойност 3 000 лв. с ДДС. 

Искане с вх. № ЕП-24-367 от 6 юни 2019 г. от „Музон 

глобъл“ ЕООД, в. „Златна възраст“ и в. „Минаха години“ и 

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Минчо 

Христов Куминев на стойност 1 500 лв. с ДДС. 
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И последното искане е с вх. № ЕП-24-366 от 6 юни 2019 г. от 

„Нова броуд кастинг груп“ ЕАД и Коалиция от партии „Път на 

младите“ на стойност 16 834,58 лв. с ДДС. 

Предлагам решение, с което да одобрим плащането на сумите 

по договорите за медийни пакети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Ако няма, моля процедура по гласуване на протоколно 

решение за одобряване на изброените медийни пакети. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

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

против – няма.  

Приема се. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, искам да Ви информирам, че общо 

85 договора сме подписали, анализът е подготвен. От всички 85 

договора, 84 са ни представили необходимите материали. 

Единствено очакваме от Q-music media и Българско национално 

обединение да ни представят материала. Казаха, че до края на тази 

седмица ще ни бъде представен. Техният договор е на стойност 

6 000 лв., тоест 84 към момента сме одобрили, само за един очакваме 

да ни представят необходимите материали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Един остава. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Един. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И Вашият доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Той е готов. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме 

към следващата точка от дневния ред:  

2. Отваряне на запечатани помещения. 

Госпожо Йосифова, заповядайте. 
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Колеги, във вътрешната мрежа в моята папка с вх. № ЕП-14-

33 можете да видите искането за отваряне на запечатано помещение 

в община Аврен, област Варна, както и изготвения проект отдолу, в 

word-формат. Моля да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за решение. 

Колеги, ако няма бележки, моля процедура по гласуване на 

предложеното решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

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

против – няма.  

Решението е с № 479-ЕП, госпожо Йосифова. 

Друг доклад имате ли по тази точка?  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

В моята папка с днешна дата е публикувано писмо, което ни е 

изпратено от кмета на Ябланица инж. Иван Цаков, с което се иска 

отваряне на запечатано помещение № 2, община Ябланица, област 

Ловеч и така нататък. В него се съхраняват изборни книжа от 

няколко избора. Това, което искат да архивират, са изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България, тоест 

документите от 2014 г. в отдел „Държавен архив“. Подготвил съм 

отговор, с който съм се позовал на решението, което сме взели на 

2 май, как се извършва достъпът, какви са документите, които се 

изготвят, заповеди за назначаване, за действията се съставят 

протоколи, съобразно изискванията на т. 19 от същото решение и се 

следват същите указания, които са свързани със законите и 

наредбите, в които е уредено архивирането и евентуално 
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унищожаването на не ценни  книжа и материали. Ако имате някакви 

коментари, проектът е в моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Ако няма бележки и изказвания, моля процедура по 

гласуване на предложеното решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

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

против – няма.  

Решението е с № 480-ЕП. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаема госпожо Председател, колеги! 

Постъпило е писмо, вх. № ЕП-14-35 от 12 юни 2019 г. от Росица 

Христова, изпълняващ длъжността „кмет“ на община Етрополе, с 

искане за разрешаване на достъп до запечатанo помещение в 

сградата на общината, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 25 май 2014 г. 

Достъпът до помещението е необходим 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. София. 

Във връзка с това искане съм подготвил проекта на решение, 

който можете да видите в моята папка.  

Предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение да разреши отварянето на запечатаното помещение при 

условията, изброени в проекта за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги –

трето по ред сходно решение. Ако няма изказвания, моля процедура 

по гласуване на проекта за решение. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч 

Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

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

против – няма.  

Решението е с № 481-ЕП. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:  

3. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Госпожо Стойчева, имате думата. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от 

кмета на община Сухиндол, което е във връзка с наше писмо по 

повод одобрена справка с протоколно решение на ЦИК от 25 май 

2019 г. относно възнаграждение на ОИК – Сухиндол, за изплащане 

от държавния бюджет. Към писмото си кметът е приложил поименна 

справка за размера на възнагражденията на членовете за 

проведените заседания, които ние сме одобрили, както и банкова 

сметка на общината за превод на сумата. Общата стойност на сумата 

е 1357,94 лв. Налице са всички необходими документи и следва 

счетоводството да изплати тази сума. (Реплика на Севинч Солакова.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние ги плащаме тези 

разходи, да. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно 

решение за изплащане на посочената сума. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър 

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева),  против – няма.  

Приема се. 
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Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № МИ-06-150 от 

11 юни 2019 г. на кмета на община Пещера Николай Зайчев, с което 

той ни посочва банкова сметка и прилага ведомост за 

възнаграждение за членовете на ОИК за заседание, проведено на 

15 май 2019 г., за което цялостната документация сме одобрили с 

протоколно решение на Централната избирателна комисия от 23 май 

2019 г.  

Предлагам Ви да утвърдим това решение и да одобрим 

сумата 570,57 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),  против – 

няма.  

Приема се. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаема госпожо Председател, 

уважаеми колеги! В Централната избирателна комисия е постъпило 

искане, вх. № МИ-06-151 от 11 юни 2019 г. от кмета на община 

Тополовград. Със същото искане е изпратена поименна справка за 

изплащане на възнаграждение на членовете на общинската 

избирателна комисия, които суми са изплатени на съответните 

членове за свършената от ОИК работа от бюджета на община 

Тополовград. Иска се възстановяване на съответната сума от страна 

на ЦИК. Разбира се, има подробна преписка. Тя стартира с наше 

писмо от 24 март 2019 г. Впоследствие общинската избирателна 

комисия на базата на това писмо е отправила искане до общината в 

Тополовград на 16 април 2019 г. Общината е заплатила сумата от 
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418,96 лв., която се цели да бъде възстановена с настоящото искане. 

Предлагам протоколно решение за одобряване на този разход. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),  против – 

няма.  

Приема се. 

 

Преминаваме към точка пета от дневния ред:   

5. Разни. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № 00-299 от вчера 

във връзка с одобрението на работата по точка 1.1, буква „а“ на 

Договор № 15 от 22 април 2019 г. с „Информационно обслужване“ 

АД относно компютърната обработка, е постъпила фактура, която 

предстои да бъде изплатена. Докладвам го за запознаване и 

предоставяне на отдел „Счетоводство“ за плащането й. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Знам, това е фактурата, 

която четохме вчера след този доклад. 

Друг в точка „Разни“, колеги? - Госпожа Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Колеги, представям на Вашето внимание отчет на работните 

групи по методическите указания, принципните решения и 

обучителното звено в разширен вариант за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако сте готови? 

- Господин Димитров е следващият по точка „Разни“. Заповядайте! 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Госпожа Огур, на която изпратихме 

вчера писмото, ни е препратила кореспонденцията, която установява 

с Асоциацията на общините. Тя иска доста подробна информация – 
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от 1 до 265 общини, кои са, къде са мъже, къде са жени, кметовете, 

както и броят на жените съветнички. Разбрала е това, което сме й 

изпратили дори и на български. Просто ни е информирала, че е 

установила този контакт. Това е за сведение. 

Имам още нещо за сведение и една – трудно може да се каже, 

„жалба-сигнал“, анонимна е, в смисъл подателят не е написал името 

си. Протестира срещу това, че в селото, в което живее, се изпращат 

членове на СИК, които той не познава и се пренебрегват местните 

учители, пенсионери и така нататък. Селото е Белинци, общината е 

Луковит и завършва с призив „Да обърнем внимание на това 

поведение на луковитските управници, защото има опасност хората 

да спрат да гласуват“. Това е също за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Останаха трима колеги, 

които не са се изказали в точка „Разни“ и ще моля госпожа 

Дюкенджиева да продължи да води заседанието. Извинявайте, 

трябва да изляза.  

Моля, водете заседанието. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Войнов, Вие сте на ред. Заповядайте! 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председателстващ. 

Първо, искам да Ви докладвам писмо с  вх. № ЕП-06-183 от 

12 юни 2019 г. То е от кмета на община Враца Калин Каменов и е 

във връзка с препратен от нас сигнал за непремахнати агитационни 

материали. Спомняте си, че при нас постъпи такъв сигнал и ние го 

препратихме по компетентност на кмета на община Враца. Той ни 

информира, че е извършена проверка на мястото от служители на 

звено „Инспекторат“ и на посоченото място не са открити 

агитационни материали, тоест премахнати са вече, поради което 

община Враца няма основания за административна намеса и има 

констативен протокол ведно със снимков материал в приложение.  

Това за сведение Ви го докладвам. 

Другото писмо, което Ви докладвам за сведение, е постъпило 

по електронната поща с вх. № ЦИК-07-83 от 12 юни 2019 г. Това е 
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получено по електронната поща – автоматично генерирано 

съобщение, с което се иска мнение за някаква софтуерна програма. 

Това съобщение е получено случайно на нашата електронна поща, 

затова го докладвам само за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Войнов. 

Друг доклад? - Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-23-134 

от 11 юни 2019 г. на електронната поща на Централната избирателна 

комисия е получено писмо от господин Димитър Иванов от Мрежата 

на българските изборни доброволци по света. Всъщност това писмо 

само ни казва: „Приложено, изпращам Ви писмо“ – следва текст от 

около три страници, подписано от същия господин Димитър Иванов, 

от една страна, както казах – за Мрежата, от друга страна, от доктор 

Стефан Манов и от професор  Любомир Гаврилов, които са 

съответно от Временните обществени съвети на българите в 

чужбина. 

Интересното е, че писмото започва по един доста 

положителен начин, струва ми се, за Централната избирателна 

комисия, а именно:  

„Уважаема госпожо Стоева, най-напред бихме искали да 

изразим задоволството ни от Вашата принципна подкрепа за 

образуването на достатъчно на брой избирателни секции извън 

страната, както и за въвеждането на електронно дистанционно 

гласуване.“ 

Всъщност в писмото се третират различни въпроси относно 

назначаването или по-скоро за първи път назначаването на 

секционни избирателни комисии в Германия. Във Федерална 

република Германия досега е съществувала пречка в тази посока, 

като се изразява надежда, че за следващите избори ще се 

организират такива секции в редица други градове, където има 

големи български общности от типа на Саарбрюкен, Гелзенкирхен, 

Хесен, Дюселдорф, Бон, Дуисбург и така нататък. Всъщност с 
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писмото можете да се запознаете в моята папка за днешното 

заседание.  

Същественото е, че в края си писмото завършва с едно 

предложение, с което съответно се изразява оптимизъм и вяра, че 

сътрудничеството между Посолството в Берлин и Българските 

изборни доброволци в бъдеще ще бъде по-продуктивно, по-успешно.  

Всъщност изброяват се три възможни конкретни пункта на 

това взаимодействие. От тази гледна точка тези три конкретни 

пункта на това взаимодействие са исканите от страна на 

Посолството в Берлин до Външното министерство на Германия за 

отваряне на секциите да бъде давано седмици преди немския срок от 

60 дни. На второ място, Посолството в Берлин да се възползва 

редовно и постоянно от гражданската енергия, натрупания опит и 

познанията в изборния процес. На трето място, Посолството в 

Берлин да използва времето до следващите български национални 

избори, за да лобира  и настоява заедно със своите колеги от 

Румъния и други заинтересовани за повече съответно секции в 

чужбина. 

Аз съм подготвил два отговора, които са в рамките на моята 

папка. Първият е до самите господа. Адресирано е, разбира се, до 

господин Димитър Иванов, който ни изпраща това писмо, но копие 

от него на електронните пощи също така на господин Манов и на 

господин Любомир Гаврилов ми се струва, че трябва да изпратим. 

Отговорът, който предлагам, е приблизително следният: 

„Във връзка с Ваше писмо от 11 юни 2019 г. Ви уведомяваме, 

че Централната избирателна комисия оценява високо и уважава 

усилията на българските общности извън страната в процеса на 

създаване и функциониране на секционните избирателни комисии за 

произведените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския 

парламент от Република България. 

През изминалите избори отново имахме възможност да се 

убедим в изключителното значение на доброволното участие на 

стотици български граждани от диаспората като фактор за създаване 
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на възможност на избирателите, които желаят да гласуват извън 

страната, да упражнят правата си и за честен изборен процес. 

Изразяваме надежда, че нашето съвместно тристранно 

сътрудничество ведно – или по-скоро заедно с Министерството на 

външните работи ще продължи и при следващи избори с цел 

създаване на нови изборни комисии извън страната, в това число във 

Федерална република Германия“, където е акцентът на писмото 

всъщност. 

Предлагам също така  последно изречение да заявим: „Като 

заявяваме принципна подкрепа за Вашите три предложения, 

посочени на стр. 3 от писмото сме изпратили същото в тази част по 

компетентност до Министерството на външните работи.“ 

Второто писмо, съответно е до Министерството на външните 

работи, с което изпращаме на господин Найденов – постоянния 

секретар на Министерството, ресорен отговорник изобщо за 

изборния процес в чужбина: 

„Приложено, изпращаме Ви по компетентност, постъпило по 

електронната поща писмо с вх. № ЕП-23-134 от 11 юни 2019 г. на 

Централната избирателна комисия от господин Димитър Иванов – 

Мрежа на българските доброволци в света, частта относно трите 

предложения за подобряване на сътрудничеството между 

Посолството – тук може би трябва да добавим на Република 

България – в Берлин и българските изборни доброволци на стр. 3.“ 

Това са ми двете предложения всъщност по повод това 

писмо, дадено от Обществените съвети. Предлагам го за обсъждане 

и гласуване. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря на господин Николов. 

Колеги, чухте доклада. Някакви предложения? 

(Продължителни обсъждания извън микрофона.) 

Господин Николов – за корекциите в писмото. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, тъй като наистина това 

писмо е адресирано освен до нашата комисия, също така е 
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адресирано и до посланика на Република България във Федералната 

република, по съответните дипломатически канали предполагам, че 

то вече е стигнало до нашето Външно министерство. От тази гледна 

точка е логично и редно да се счита, че съответно Външно 

министерство ще предприеме зависещите от него действия с оглед 

предлаганите практически действия във връзка със следващите 

национални избори, специално в Република Германия. Така че аз 

предлагам четвъртият абзац да отпадне – този, който е разположен 

на стр. 2.  

На следващо място, наистина би било удачно третият абзац 

също да отпадне. Изразяваме тази надежда и във втория абзац, както 

посочихме. А специално във втория абзац, за да не претоварваме 

изречението, „честен изборен процес“ е редно да отпадне, а също 

така специално думите „доброволно участие“, то наистина участието 

е доброволно, това наистина са доброволци, но то се подразбира, че 

е точно такова, каквото е участието, разбира се, и на членовете на 

секционните избирателни комисии в страната.  

Отделно, както вече казах, при условие, че предполагаме, че 

госпожа посланикът е изпратила в посолството, следва да не 

изпращаме съответно второто писмо, което е протоколно и по 

компетентност до постоянния секретар на Външно министерство. 

Това са корекциите, които предлагам. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за писмо с направените корекции. 

Други предложения? Ако няма, моля тогава процедура по 

гласуване за изпращането само на едно писмо. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева),  против – няма. 

Приема се.  
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Да, госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако позволите, уважаема госпожо 

председателстващ. 

Към колегата докладчик - извинявам се, мисля, че писмото 

няма проблем, така както сме го гласували. В действителност бяхме 

в добро взаимодействие с лицата, които са ни писали. Предлагам с 

оглед точност, ако не възразявате – то е техническо: „извън страната 

в процеса на създаване и функциониране на СИК“, може би и „при 

формиране съставите на секционните избирателни комисии“. Така 

мисля, че е по-правилно и издържано съобразно Изборния кодекс. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм с госпожа Ганчева. 

Тук записът в този втори и последен абзац да бъде: „През 

изминалите избори отново имахме възможност да се убедим в 

изключителното значение на участието – без епитети – на стотици 

български граждани в процеса на назначаване – може би – на 

секционните избирателни комисии“. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, колега Николов, говоря по 

първия абзац, защото считам, че в процеса на създаване и 

функциониране има формиране на състави на секционни 

избирателни комисии, без значение дали е в страната или извън 

страната. Така е по-правилно, затова предложих тази чисто 

техническа поправка. Просто ми направи впечатление в хода на 

гласуването. Иначе мисля, че текстът, който гласувахме, няма 

проблем – аз не правя предложение по същността на гласуваното 

писмо. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз приемам предложението  на 

госпожа Ганчева към първия абзац: „в процеса на назначаване на 

секционните избирателни комисии“. Благодаря за уточнението. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад? - Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: С вх. № ЕП-04-01-200 На 11 юни 

2019 г. сме получили по компетентност писмо от Външно 
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министерство. Същото писмо е пристигнало при нас в оригинал с 

вчерашен входящ номер – от 12 юни 2019 г.  

Писмата са две. На първо място, изпраща ни се сигнал от 

господин Миглен Тодоров, който заявява, че има постоянен адрес на 

територията на Република България и същевременно в секцията си 

по постоянния си адрес, той не е фигурирал в съответния списък, 

който е към секционната избирателна комисия, където е неговият 

адрес. Това е в град Варна. 

Същевременно заявява, че след извършена справка по ЕГН на 

сайта на ГД „ГРАО“, „в информацията, която се предоставя като 

място, на което мога да упражня правото си за гласуване, е посочен 

остров Крит, Гърция. Не ми е известно да имам регистриран адрес 

на територията на острова, нито съм подавал искане за гласуване 

извън страната“. Вероятно визира срока – 30 април, който 25 дни 

преди изборите.  

Той ни моли да извършим съответната проверка и съответно 

заявява, че желае да гласува по постоянния си адрес в перспектива. 

Във второто писмо, което ни е изпратено от Външно 

министерство, се заявява, че наистина господин Тодоров – 

препратен ни е по компетентност този сигнал, но се заявява, че 

наистина за господин Тодоров като място за гласуване било 

посочено остров Крит, Гърция и след направена справка от страна на 

Министерството е установено, че няма постъпило заявление пред 

Посолството на Република България в Атина от лице с такова име. 

При това положение това, което предлагам аз като писмо, е 

да отправим съответното, бих казал, запитване, тъй като искането е 

за проверка, до кмета на община Варна, който съгласно – мисля, че 

чл. 23 от Изборния кодекс, подписва списъците по постоянен адрес 

на съответните места. Подготвил съм писмо, само да го представя, 

ако може, съвсем накратко. Копие от това писмо до кмета изпращам 

и на господин Миглен Тодоров, всъщност, за да се запознае, че сме 

предприели някакви действия.  
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„С писмо, получено в Централната избирателна комисия с 

вх. № ЕП-04-01-200 от 11 юни 2019 г. от Министерството на 

външните работи, което ни е изпратен по компетентност сигнал от 

господин Миглен Тодоров, приложен към настоящото. 

В сигнала се твърди, че при постоянен адрес – еди си кой – 

гражданинът за пореден път не присъства в списъка за гласуване по 

постоянния му адрес и че е регистриран в избирателния списък за 

секция в остров Крит, Гърция. 

В спешен порядък следва да ни предоставите информация за 

причината, поради която при съставяне на списъка по постоянен 

адрес господин Миглен Тодоров не е включен в същия.“ 

 Това ми е предложението. Предлагам да изпратим и сигналът 

може би, не знам дали и писмото на Външно министерство, по-скоро 

– само сигналът. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ. 

Благодаря и на колегата Николов за доклада.  

Тъй като се запознавам в хода на доклада с писмото от 

Министерството на външните работи, колега Николов, Вие 

извършихте ли проверка дали лицето не е подало заявление чрез 

нашата интернет страница? Може би не съм чула – простете, ако е 

така. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не съм извършил такава проверка. 

Има запис по отношение на този факт в самото писмо на 

Министерството – след направена проверка. То си е направило 

проверката. Беше „установено, че в Министерството на външните 

работи няма постъпило заявление през Посолството на Република 

България“. 

Освен това самият гражданин изрично заявява в неговия си 

сигнал: „Не ми е известно да имам регистриран адрес, нито съм 

подавал искане за гласуване“. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз чета писмото от Министерството 

на външните работи и в него се казва: „След направена проверка от 

наша страна беше установено, че в Министерството на външните 

работи няма постъпило заявление пред Посолството на Република 

България в Атина за лице с това име“. Тоест, аз предполагам, че 

става въпрос за заявленията, които се подават на хартия в ДКП-тата 

и които на нас ни се изпращат по съответния ред. Но в последния 

абзац -  може би аз го чета неправилно, колеги, обърнете внимание, 

че се сочи от Министерството на външните работи: „Във връзка с 

гореизложеното и предвид предоставената възможност за подаване 

на заявления онлайн на сайта на ЦИК, приложено Ви изпращаме по 

компетентност неговото запитване за последваща проверка“. Това за 

мен означава, че е извършена проверка дали е постъпило такова 

заявление от лицето.  

Аз предлагам да проверим преди да изпратим писмо на 

кмета, който е органът по чл. 23 от Изборния кодекс. Да извършим 

служебна проверка дали лицето е подало заявление за гласуване 

извън страната чрез интернет страницата на ЦИК, каквато 

възможност има по закон – дали се е възползвало от тази 

възможност, за да сме все пак изрядни за лицето и ние като орган. 

Защото доколкото разбирам, Министерството на външните работи 

ни изпраща в този смисъл по компетентност сигнала от гражданина. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Николов, съгласен ли сте? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм, разбира се – наистина 

има малка възможност, макар че той заявява, че не е подавал такова 

заявление – да е подадено такова заявление в срока до 30 април. 

Предлагам дори, докато приключи точката, да подготвя съответното 

писмо от едно изречение, защото би трябвало писмото да е 

официално и да получим официален отговор. Защото след това ще 

изпращаме и на граждани отговор на „Информационно обслужване“ 

от едно изречение. (Коментари и уточнения извън микрофона.) 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре 

колеги, ще извършим служебна проверка и след това отново ще бъде 

докладвано това писмо. (Реплики.) 

Друг доклад, господин Николов? Това го отлагаме. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № ЦИК-07-80/1 от 12 юни 

2019 г., което сме получили по електронната поща отново от 

Международната фондация за изборни системи във връзка с 

предлагания курс, 25 – 27 юни 2019 г., в Талин – „Въвеждане в 

изборни технологии и кибер хигиена, като ни уведомяват, че 

всъщност крайният срок е не 12 юни, а 14 юни 2019 г. за записване в 

този курс. Докладвам Ви го за сведение. Ако някой има интерес, 

може да го обсъдим.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад, госпожо Цанева? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Нямам друг доклад. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е 

уводната част към бюлетина относно частта „Жалби и сигнали“, 

моля да се запознаете. Най-общо взето, в периода от 23 март до 

11 юни 2019 г. са постъпили 190 жалби и сигнали. В изборния ден 

Централната избирателна комисия е била сезирана със 160 жалби и 

сигнали. От принципните решения нямаме нито едно обжалвано 

решение. От решенията за назначаване на районни избирателни 

комисии имаме обжалвани решения – общо 38. Общо 14 решения, от 

които 10 бяха потвърдени, 4 – бяха върнати, и след новото им 

разглеждане Централната избирателна комисия се произнесе и 

отново бяха оспорвани и Върховният административен съд ги 

потвърди. Обжалвани ни бяха и решения, с които Централната 

избирателна комисия се е произнесла по реда на чл. 73 от Изборния 

кодекс, това е същото решение на районни избирателни комисии. 
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Върховният административен съд потвърди едно решение и 

останалите се препратиха по компетентност на съответните 

административни съдилища, докладвах Ви в първата част на 

заседанието – на Административен съд – Стара Загора, който 

отхвърли жалбите. Виждате справката, която е приложена. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад, госпожо Бойкинова? - Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

заявление за достъп до обществена информация от господин Невен 

Вутев, който иска Централната избирателна комисия да предостави 

броят на правилно отчетените гласове за всяка от кандидатските 

листи, както и процентното им изражение за община Плевен – 

предпочитаната форма, в която желае да му бъде предоставена 

информация, е копия, предоставени по електронен път на интернет 

адрес.  

Отговаряме му, че на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия са публикувани резултатите то гласуването, 

включително от машинното гласуване по избирателни секции и 

населени места. В подрубриката „Отворени данни“ са публикувани 

пълните данни в машинно четим формат, поради което господинът 

може да се запознае и да извлече каквито данни са необходими, за да 

изчисли процентното съотношение за община Плевен и отчетените 

гласове за всяка от кандидатските листи. Предлагам да му отговорим 

по този начин.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за отговор.  

Има ли други предложения? - Няма. 

Моля, процедура по гласуване – да изпратим писмото, както е 

предложено от докладчика. 

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

Таня Йосифова, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силвия 

Стойчева и Таня Цанева),  против – няма.  

Приема се. 

Друг доклад, госпожо Бойкинова? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам Ви писмо от 

господин Десислав Милатинов, с което ни напомня, че не сме му 

отговорили на писмо, което ни е подал по мейла на 26 май 2019 г., 

относно обстоятелството, че господинът е гласувал в посолството в 

Берлин и му е направило впечатление, че кутията с подадените вече 

бюлетини е подсигурена с ленти, на които има печат на комисията, 

но самите ленти са залепени с обикновено тиксо. След зададен 

въпрос от негова страна към комисията дали така е правилно, му е 

отговорено, че няма точна инструкция за подсигуряване на кутията и 

господинът счита, че трябва да има ясни, точни и сигурни методи и 

инструкции за гарантиране на неприкосновеността на кутията с цел 

коректни избори. 

Отговаряме му, че съгласно разпоредбата на чл. 210 от 

Изборния кодекс избирателните кутии, в които се пускат хартиените 

бюлетини са прозрачни и се запечатват с хартиени ленти, 

подпечатани с печата на СИК, и подписани от присъстващите 

членове на комисията. В този смисъл гласуването в посолството в 

Берлин е проведено съгласно изискванията на Изборния кодекс – 

кутията е облепена съгласно нашите Методически указания и 

Изборния кодекс. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте проекта на отговор до господин Милатинов  

Има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на писмото. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева),  против 

– няма.  

Приема се. 

Друг доклад, госпожо Бойкинова? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, връщам Ви на 

отложения доклад за запознаване по искането на господин Димитър 

Делчев – председател на Движение „България на гражданите“ във 

връзка с разпоредбата на чл. 128 относно наименованието или 

абревиатурата на местните коалиции. При доклада ми в предходно 

заседание от миналата седмица аз подробно Ви докладвах неговото 

писмо. Моето становище като докладчик е, че с допълнението на 

разпоредбата на чл. 128, ал. 1, последно изречение наименованието 

или абревиатурата на местна коалиция съдържа само 

наименованието или абревиатурата на някои от участващите в нея 

партии и коалиции. Считам, че с това допълнение законодателят 

изрично е регламентирал, че наименованието или абревиатурата на 

местните коалиции следва да съдържа само и единствено 

наименованието или абревиатурата на участващите в нея партии и 

коалиции.  

Ако Вие имате друго тълкуване – застъпи се становище, че не 

следва да отговаряме, тъй като още не са насрочени изборите за 

общински съветници и кметове. Ние приемаме принципно решение, 

в което подробно уреждаме правилата относно наименованието и 

регистрацията на местните коалиции, но аз лично считам, че няма 

пречка, ако ние сме единни и ни е такова разбирането по 

разпоредбата на чл. 128 от ИК, да отговорим на господин Делчев, 

независимо че няма насрочени избори. Така ли иначе, Централната 

избирателна комисия е постоянно действащ орган и разпоредбата на 

чл. 128 към момента е такава и становището ни е към този момент. 

Само ще Ви припомня, колеги, че той към искането е 

приложил нашето принципно Решение № 3360-МИ от 11 август 

2016 г., което сме приели след допълнението на чл. 128 и в което 

липсва това изискване на чл. 128. Това е породило всъщност 
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неговият въпрос дали нашето становище на предстоящите избори ще 

бъде същото, както това принципно решение, или тълкуваме в този 

смисъл, в който аз изготвих проекта на писмо – че наименованието 

или абревиатурата на местната коалиция съдържа само 

наименованието или абревиатурата на някои от участващите партии 

и коалиции. (Реплики, уточнения.) 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Бойкинова. 

Други предложения за допълнение на писмото? - Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на това писмо. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева),  против – 2 (Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева).  

Приема се. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам отрицателен вот. 

Гласувах „против“, не защото не съм съгласна да се отговори 

на лицето или лицата, които ни питат, а защото считам, че въпросите 

съдържат принципно решение на Централната избирателна комисия 

и примерно на мен също ми се задават въпроси, които касаят 

предстоящите местни избори и доколкото съм запозната с 

официалните позиции на Централната избирателна комисия, нямаме 

по някои от въпросите. Затова моето лично мнение е, когато имаме 

такива въпроси, би следвало да ги разглеждаме в съответната 

работна група „Принципни решения“ и може  би с оглед и 

предстоящите местни избори, че наближават – ако има други 

питания, вече да взимаме принципни решения. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Госпожо Бойкинова, друг доклад? 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

писмо от Столична община, район „Овча купел“, с което общинската 

администрация ни прилага констативен протокол относно 

обстоятелствата, че е посетен адресът на господин Ангел Джамбазки 

за връчването му на акт за установяване на административно 

нарушение. Същият не е намерен. Не са открити други лица, които 

да поемат със задължение да му го предадат, поради което актът ще 

бъде връчен чрез нашите юристи чрез Политическа партия ВМРО, 

която го е издигнала като кандидат за евродепутат. Ще направим 

опит да бъде връчен на адреса на партията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад, госпожо Бойкинова? Няма. 

Госпожо Ганчева, Вие поискахте думата в  точка „Разни“. 

Заповядайте! 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ. 

Вх. № ЕП-04-01-203 от 13 юни 2019 г. Колеги, докладвам Ви, 

че под този входящ номер е заведен приемо-предавателният 

протокол, с който днес, съгласно протоколното решение на ЦИК от 

вчера и изпратеното писмо до Министерството на външните работи, 

се приеха изборните книжа и материали от произведените избори за 

членове на Европейския парламент от Република България извън 

страната, съгласно приложения списък. От страна на 

Министерството на външните работи е подписал Георги Войнски, а 

от страна на ЦИК – госпожа Солакова и аз, сме разписали приемо-

предавателния протокол.  

За сведение, той ще бъде в деловодството. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви. 

Друг доклад имате ли? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК е 

постъпило писмо по електронната поща. Това е въпрос от район 

„Младост“ на община Варна във връзка с изплащане на 

възнаграждение на членовете на секционните избирателни комисии. 

В писмото се уточнява, че председател на СИК с посочен номер е 

поискал да му се изплати възнаграждението така, но не е представил 

удостоверение съгласно Приложение № 26-ЕП от изборните книжа, 

тъй като няма законово основание от страна на общината или 

районната администрация да изисква такъв документ. Най-вероятно 

на това се е позовало самото лице – председател на секционна 

избирателна комисия, и те искат отговор дали да се изплати 

възнаграждението без легитимиране през общинската 

администрация с горецитирания документ. 

Може би в следващото решение ще имаме изрично уточнение 

за това, но аз Ви предлагам да отговорим на районната 

администрация, че възнагражденията се изплащат след като лицата 

се легитимират с лична карта, удостоверение за назначаване, 

включително относно предаването на книжата в районните 

избирателни комисии – те се снабдяват със съответно 

удостоверяване от районната избирателна комисия, за да могат да 

получат допълнителното възнаграждение, което им се дължи 

съгласно Решение № 5 на ЦИК от тази година. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изпращане на писмо до район „Младост“ 

във Варна. 

Има ли други предложения? Ако няма, моля процедура по 

гласуване. 

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

Таня Йосифова, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, 

Георги Баханов Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева),  против – няма. 

Приема се. 
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Госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, връщам на доклад 

докладната записка относно изготвената документация и 

предложението за откриване на процедурата за осигуряване на 

самолетни билети. 

Само накратичко поставям на вниманието Ви – 

предложението е да се проведе процедура по Закона за 

обществените поръчки по Глава двадесет и шеста – „Събиране на 

оферти с обява“, изпращане на покана до определени лица. В тази 

връзка е изготвен Проект на решение за откриване възлагането на 

обществената поръчка за одобряване на обявата за обществената 

поръчка. Знаете, че Ви докладвах и остана за запознаване. В тази 

връзка в документацията на тази поръчка в частта относно договор 

госпожа Таня Йосифова направи съответно бележки, които бяха за 

предоставени за отразяване и те са отразени, в жълто са оцветени – 

виждате и стария текст, който се замества с новите предложения 

като нова редакция. (Реплики от Катя Иванова.) 

Този договор е старият – за сравнение. А в № ЦИК-08-18/2 в 

документацията, първият файл на Word, в тази документация в 

частта на Проект на договор, там не е оцветено.  

Поне за тези колеги, за които знам, затова ги посочвам 

поименно, затова госпожа Катя Иванова се запозна с 

документацията и ще помоля да вземе отношение. Иначе Ви 

предлагам да приемем решение, с което да открием тази процедура и 

да одобрим обявата, включително така както и предния път Ви 

докладвах, с решението се предвижда да бъдат определени за 

длъжностни лица Николай Желязков и Милена Радославова – главни 

юрисконсулти, с посочени в решението задачи.  

Срокът, който да бъде определен за събиране на офертите, да 

бъде до 25 юни 2019 г. Това са 11 дни, а от днес считано 12 дни. 

Така че мисля, че ще има достатъчно време, за да може 

потенциалните кандидати да се подготвят и да подадат оферти. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз имам само една забележка по 

договора, тъй като се запознах и с предложенията на колегата 

Йосифова – тя вече ги беше нанесла, по чл. 1, ал. 3. Така както е 

формулирана сега клаузата на договора, тя звучи по следния начин: 

„(3) Изпълнителят доставя самолетните билети при условията 

на предоставената от него оферта при избора на изпълнител за 

възлагане на обществена поръчка“. 

Мисля, че е неточно и този текст предлагам  да се измени, 

както следва: Изпълнителят доставя самолетни билети при 

условията на предоставената или представената оферта в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, тъй като той вече 

е избран за изпълнител и тази оферта е неразделна част от договора. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, естествено тя е представена в 

хода на събиране на офертите, а не при избора и е неразделна част. 

Предложението на госпожа Иванова съвсем прецизира текста на 

ал. 3 и аз мисля да го гласуваме едновременно. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, 

колеги. 

Други предложения? Заповядайте! 

КАТЯ ИВАНОВА: В чл. 26, ал. 1 уреждаме хипотезите на 

прекратяване на договора, а в ал. 2 отразяваме, че възложителят има 

право едностранно да развали договора без предизвестие, когато 

изпълнителят забавя изпълнение на поне три заявки за доставка на 

самолетни билети. Аз предлагам чл. 26 да си остане без алинеи – 

хипотезите на прекратяване на договора, а в самостоятелен текст да 

бъде изведена хипотезата на разваляне на договора и след като 

говорим за разваляне на договора със съответните последици. 

Надолу виждам, че са неустойки за забавено изпълнение и така 

нататък. Просто систематически и смислово текстът не е хипотеза на 

прекратяване на договора. (Реплика.) Ще бъде чл. 27 и примерно ще 

има преномериране надолу. 
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Тъй като прекратяването е родово 

понятие, ако ще го включим, е по-добре да го включим към 

изброяванията по чл. 26. Развалянето е частен случай на 

прекратяване на договора при виновно неизпълнение – ако искате, 

да е в отделен член, но за мен по-систематично е в члена, който 

урежда прекратяването или в точка. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като в този 

раздел ние уреждаме прекратяването на договора и отговорността, с 

оглед на това, че ал. 1 е назована „Настоящият договор се 

прекратява“, наистина нека да остане за чл. 26 – развалянето да се 

изведе като чл. 27, а иначе то е част от Раздел IX – общо, който 

урежда прекратяването на договора и отговорността на страните.  

Затова Ви предлагам да се преномерират – чл. 26 да уреди 

хипотезите на прекратяването, чл. 27 – развалянето, и от там нататък 

да се преномерират. (Коментари, уточнения.) 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам само по чл. 26, т. 6, 

изречение второ да отпадне. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре. 

Колеги, други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението за решение за 

откриване на процедурата и договора с направените корекции в 

залата, така както бяха предложени. 

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

Таня Йосифова, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева),  против – няма. 

Решението е № 482-ЕП.    

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпила е 

информация от госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-113 от 12 юни 

2019 г. Това е по доклад от госпожа Ганчева и аз ще помоля на нея 

да предам преписката, за да може допълнително да направим 
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проверка дали това е част от договора за криптотула на портала на 

Европейската комисия. Получили сме писмо по електронната поща 

като точка за контакт, че сме сменили паролата за вход в този портал 

и че това съобщение ни се изпраща, за да се гарантира, че ние сме 

извършили това действие. В тази връзка поискахме допълнителна 

информация да се изясни тази ситуация, защото, знаете, че по 

договора за криптотул, например, имаме взаимоотношения с 

„Информационно обслужване“ АД. 

Централната избирателна комисия е контактна точка според 

мен, а не както госпожа Манолова казва, че е „Информационно 

обслужване“ като точка за контакт в случая.  

След разговор „Информационно обслужване“ ни уведомява, 

че промяната на паролата се е наложила от съображение за 

сигурност и е заложена автоматично за промяна от 

администраторите на портала в изпълнение на политиката за 

сигурност. С цел запазване правото на достъп до портала е била 

извършена смяната на паролата от господин Илия Горанов – 

ръководител на отдел „Уеб развитие“ в „Информационно 

обслужване“.  

Докладвам Ви го за сведение и пак казвам, в случай че се 

установи необходимост от връщане или приемане на решение от 

страна на ЦИК ще бъде върнато за ново разглеждане в зала. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад? - Няма. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В моя вътрешна папка има три-четири 

документа.  

Докладвам Ви „Отчет от одиторите и одиторския екип“ – за 

него знаете, днес го докладвам в залата. 

С вх. № ЦИК-00-678 от 11 юни 2019 г., в който те отчитат 

извършената работа и съответно ни предлагат известни – да, 

одиторите – препоръки.  
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Аз предлагам този отчет за приемане и преминаване към 

подписване на приемо-предавателен протокол по изпълнение на 

цитирания договор в този отчет и изготвянето на приемо-

предавателния протокол от юристите. Писали са това, което са 

писали, уважаеми колеги. Текстът е пред Вас – или го приемаме, или 

не го приемаме. Ако не го приемаме, е едно. Ако искаме още нещо 

от тези хора, просто го казвайте.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

аз също правя предложение да приемем отчета на нашите одитори. 

Има ли други предложения? (Реплики.) 

Колеги, подлагам на гласуване предложението за приемане 

на Отчета. 

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

Таня Йосифова, Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева),  против – няма. 

Приема се. 

Заповядайте! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № ЦИК-00-678-23 от 11 юни 2019 г. 

е един приемо-предавателен протокол, който беше основа за 

завършване на този отчет, който съгласно предходно решение, 

описано в протокола, им бяха предоставени въпросите и технически 

носители. За сведение е този приемо-предавателен протокол. И в 

присъствието на полицията беше даже. За сведение е, разбира се. 

Следващият доклад също е за сведение, за спокойствие – 

няма да скочим сега. Става въпрос за вх. № ЕП-23-70-29 от 12 юни 

2019 г., пак в моя  папка във вътрешната мрежа. Това е докладът, 

който вчера пристигна към 15,00 ч. в Централната избирателна 

комисия от „Сиела Норма“ АД, който гледахме на работно 

заседание. Докладвам го за сведение и за преценка, съответно във 

връзка с цялостното изпълнение на договора. Така, с тези думички – 

това е. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Друг доклад, господин Чаушев? - Нямате. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЕП-25-53 от 

днес сме получили сертификатите от Българското национално радио 

за излъчванията на радио клиповете. Можете да се запознаете във 

вътрешната мрежа. Докладвам го за запознаване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Димитров, имате за сведение ли? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте! 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Току-го ми донесоха писмо, с което 

кметът на Благоевград господин Камбитов ни уведомява, че е 

изпълнил нашето Решение № 469 да се отворят торбите, да се 

извадят един, два, три четири номерирани списъка за гласуване. 

Поискали са ги вероятно от ГРАО, за да направят проверка. 

Приложени са всички документи, назначената комисия, протоколът, 

с който са отворени и затворени торбите. За сведение е това. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад? - Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № Към ЕП-14-31 е дошъл 

оригинал от искането на кмета на община Белослав за отваряне на 

помещение, по което ние  имаме решение № 478-ЕП от 11 юни 

2019 г., за сведение. 

Следващото е вх. № ЕП-06-176 от 11 юни 2019 г. В 

изпълнение на наше Решение № 243 от 2 май 2019 г. и 

Решение № 470-ЕП от 5 юни 2019 г. от община Сандански ни 

изпращат заверени копия на Заповед на кмета на общината за 

назначаване на комисия и протокола от дейността на комисията. 

Това е, както знаете – колегата Бойкинова докладва взети решения 

470 за отваряне на запечатани помещения ,в което се съхраняват 
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само изборни книжа и материали от произведените на 26 май 2019 г. 

избори за членове на Европейския парламент от Република България 

за изваждане на забравени списъци в една секция № 61 в община 

Сандански, за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, други доклади? - Няма.  

Следващото заседание е утре, 14 юни 2019 г., петък, в 10,00 ч.  

Закривам заседанието. Благодаря на всички. 

 

(Закрито в 16,05 ч.) 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

 

       СЕКРЕТАР:  

         Севинч Солакова  

 

 

 

Стенограф: 

Цвета Минева   

 

 


