
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

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

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 74 

 

На 27 юни 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклад на комисията по ЗОП за осигуряване на самолетни 

билети. 

Докладва: Севинч Солакова  

2. Разни. 

Докладват: Емил Войнов, Димитър  

Димитров, Севинч Солакова, Ивайло Ивков,  

Силва Дюкенджиева, Георги Баханов  

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Кристина Цанкова-Стефанова, Катя 

Иванова, Николай Николов и Таня Цанева.  

 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. от госпожа Стефка Стоева – 

председател на Комисията.  

 

*  * * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам заседанието. 

Заключението е, че проведохме машинно гласуване и е важно 

то да бъде разяснено как преминава и какви са опасностите за 

следващите далече по-различни избори.  

Колеги, имате представен проект за дневен ред.  

Има ли желаещи за допълнително включване? - Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложения дневен ред. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Приема се. 

 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 

ред:   

1. Доклад на комисията по ЗОП за осигуряване на 

самолетни билети. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, че на 

25 юни 2019 г. изтече срокът за подаване на оферти в процедурата 

по обществената поръчка за възлагане на закупуване на самолетни 

билети. В този срок в Централната избирателна комисия постъпиха 

оферти от „Атлас травелс” ЕООД, „Аргос бизнес корпорейшън” 

ЕООД и „България ер и посока” – гражданско дружество.   

Вчера с протоколно решение беше определена комисия, 

която да извърши всички действия по процедурата, а с първо 

заседание на 26 юни 2019 г., въз основа на Решението на ЦИК, 

председателят издаде Заповед № 11А от същата дата за назначаване 

на комисия в състав: Севинч Солакова, Мирослав Джеров, Бойчо 

Арнаудов, Николай Николов и външен експерт Огнян Секирански.  
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В 14,15 ч. комисията проведе своето заседание. В публичната 

част присъстваха  двама представители на двата кандидата „Атлас 

травелс” ЕООД и „Аргос бизнес корпорейшън” ЕООД. 

Комисията отвори постъпилите оферти и разгледа 

документите. След съответно изпълнение на задължението да се 

подпишат техническото предложение и самите оферти, включително 

с участието на представителите на двете фирми, приключи 

публичната част.  

В закритата част разгледахме документите, които са 

представени от кандидатите.  

Установихме няколко несъответствия с изискванията на 

Централната избирателна комисия – документацията по възлагане на 

поръчката, а именно за „Атлас травелс” и за „Аргос бизнес 

корпорейшън” представените документи по изискването за 

представяне на банкова гаранция не отговарят на изискванията. 

Приехме на основание чл. 54, ал. 8 – можем да ги изискаме, а 

съгласно ал. 9 от същата разпоредба от Правилника за прилагане на 

ЗОП, срокът е до 5 работни дни. Комисията прие, че в този срок 

двете дружества следва да ни представят банкова гаранция или 

застрахователна полица за минимум 30 хил.лв. 

По отношение гражданското дружество имаше договор за 

създаването и допълнителни споразумения, сключени към този 

договор, но основният договор липсва в цялост, от което не се вижда 

да е с нотариална заверка на подписите. И по отношение на това 

гражданско дружество по същия начин в срока по чл. 54, ал. 9 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки – в 

срок до 5 работни дни, да ни представят оригинал или нотариално 

заверено копие от договора за създаване на гражданското дружество. 

Изготвен е протокол от заседанието на Комисията и аз ви 

предлагам да одобрим публикуването в Профила на купувача и да 

упълномощим председателя да утвърди така съставения протокол от 

първото заседание на Комисията. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте доклада за работата на комисията по ЗОП. Не виждам 

желаещи за изказвания. 

Моля, процедура по гласуване за приемане на протоколно 

решение за одобряване на протокола на Комисията по ЗОП за 

осигуряване на самолетни билети. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Приема се. 

 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:   

2. Разни. 

Господин Войнов, заповядайте – Вие сте първи по ред. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Госпожо Председател, колеги! Връщам се на писмо, 

вх. № 11-17 от 25 юни 2019 г., за което Ви докладвах вчера. 

Припомням Ви, става въпрос за искане от Ралица Нинова, която е 

кандидат-докторант в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски” и моли за електронни данни от всички проведени избори 

– парламентарни, местни, президентски и избори за Европейския 

парламент, от 1990 г.  до момента.  

Подготвил съм писмо до госпожа Нинова – може да го видите 

в моята папка с днешна дата, със следния текст: 

„Централната избирателна комисия разполага с електронни 

данни за проведените избори след 1991 г. За периода 1991 – 2001 г. 

информацията е на дискове, които можем да Ви предоставим. 

Данните от изборите след 2003 г. може да намерите на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия в рубриката 

„Архив на ЦИК за проведени избори“. От 2017 г. в подрубрика 
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„Отворени данни“ резултатите са публикувани и в машинно четим 

формат.” (Реплики.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, други 

изказвания към проекта за писмо има ли? – Изчерпателен е. 

Моля, процедура по гласуване на отговора до госпожа Ралица 

Нинова. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, 

Мария Бойкинова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против 

– няма. 

Приема се. 

Имате ли още доклади, господин Войнов? - Заповядайте! 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам Ви писмо, вх. № ЕП-22-542 от 

26 юни 2019 г., което също е в моя папка. Това е от господин 

Светлин Лукаров – председател от СИК-Люксембург.   

„Директно по темата” ни пише: 

„Забелязах, че ЦИК няма страница в LinkedIN. 

С Ваше позволение, мога ли да създам такава, базирайки 

информацията изцяло от сайта на ЦИК?” 

Подготвил съм писмо със следното съдържание: 

„Централната избирателна комисия е независим държавен 

орган, чиято дейност е регламентирана в Изборния кодекс. Там е 

посочено, че Централната избирателна комисия поддържа интернет 

страница. Кодексът не предвижда ЦИК да има страници в 

социалните мрежи.”  (Реплики.) 

БОЙЧО АРНАУДОВ: А да не говорим, че доколкото знам, 

това е специализирана мрежа за набиране на кадри. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Човекът ни пита: 

„Може ли?”, отговорът е: „Не, не можете да откриете”. Сега какви 
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му ги разказваме какво, къде имало. „Поради това не можете да 

откриете исканата от Вас страница”. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, ще редактирам писмото. (Уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да благодарим за 

направеното отбелязване от човека, който очевидно е член на 

секционна избирателна комисия извън страната и да кажем, че 

Централната избирателна комисия, в случай че реши, ще 

предприеме необходимите действия. (Коментари и уточнения извън 

микрофона.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Разбира се, че ще 

благодарим. Аз мисля, че питащият го прави като председател на 

СИК с най-добро чувство. Тези мрежи са модерни, но все пак 

Централната избирателна комисия е държавен орган и не бихме 

могли. Благодарим за отношението. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам да редактирам писмото и на 

другото заседание да Ви го докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Имате ли още доклади? Благодаря. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Просто искам да определим една дата, на която да поканим 

Обществения съвет, за да разменим няколко думи за техния втори 

доклад – разбира се, те малко са го модифицирали. Това е. Просто да 

приключим сезона с такава кратка среща. Може би да не бъде много 

скоро, нека да мине най-напред тази среща, която е в Правната 

комисия, и на следващия ден. Добре ли е в сряда или в четвъртък? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не знам дали да е преди 

изслушването? 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, нека да го оставим тогава за 

по-късно. Но няма да бъде по-рано, да кажем, от четвъртък 

следващата седмица, което е точно след седем дни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, в четвъртък 

сигурно ще имаме заседание. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вече ще е минало и това заседание. 

Ще уточним ден или два преди това. Аз ще направя леко резюме от 

5 – 6 bullet-points на техния доклад, и ще го оставя, така че да могат 

и колегите да го видят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, приемате ли да 

поканим Обществения съвет, да направим анализ на изборите и да 

приключим 6-месечието, като видим какво бихме могли да 

начертаем за другите избори? Във вторник или в четвъртък да бъде 

срещата е моето питане? (Реплики.)  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тази среща ще бъде във вторник. 

Така ли да разбирам? Нека да мине тази, която е в Правната комисия 

и която е доста… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не, по-добре преди това 

да се чуем, а не да говорим в Правната комисия. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може да бъде и в понеделник, аз не 

възразявам. Въпросът е, че понеделник не е много удобен ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А във вторник в 

началото на заседанието?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, тогава определяме вторник 

от 10,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние имаме заседание и  

да ги поканим, дано и на тях да им е удобно, разбира се. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, аз ще се свържа с господин 

Гунчев, и които могат да дойдат, да заповядат. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли, 

господин Димитров? - Не. 

Отново госпожа Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпило е едно 

писмо от „Информационно обслужване” по изпълнението на 

Договор № 14 от 22 юни 2018 г. за поддържане на официалната 

интернет  страница на ЦИК, осигуряване на техническа поддръжка 

на системата за видео излъчване, съхраняване на архив с 

видеозаписи. Приложен е приемо-предавателен протокол, съгласно 

чл. 3 от този договор, чийто срок изтече. Знаете, че ние подписахме 

нов договор.  

На работна група 1.1. на 25 юни 2019 г. приехме, че във 

всички случаи с оглед задълженията на служители в 

администрацията да следят изпълнението по договорите, те да ни 

представят становище. Такова е представено от Милена 

Радославова, Веселина Тихолова и Гергана Младенова. Съгласувано 

е с директора на Дирекция „Администрация”.  

Виждате становището, то също е публикувано във 

вътрешната мрежа. Освен че е обстоятелствено посочен предметът 

на дейност, извършена е проверка на съдържанието на електронния 

носител, приложен към писмото и приемо-предавателния протокол, 

описали са това съдържание каква информация съдържа.  

Предложението е Централната избирателна комисия да 

приеме  изпълнението на договора и да подпише приемо-

предавателния протокол и да се извърши плащането след 

представяне на фактура.  

Плащането по този договор е на 3-месечие. След представяне 

на приемо-предавателни протоколи и след приемането и 

утвърждаването по представена фактура, се извършва съответното 

плащане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата. Не 

виждам изказвания. 

Моля, гласуваме одобряване. 

Гласували 13 членове: за – 13 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло  
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Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, съгласно чл. 390, 

ал. 8 от Изборния кодекс изпратихме Актуализираната база данни с 

резултатите от произведените избори ведно с копие от решенията, с 

които Централната избирателна комисия обяви официалните 

резултати, както и имената на избраните членове в Европейския 

парламент като представители на Република България. Изпратихме 

тази база данни на Президента на Републиката, на Председателя на 

Народното събрание и на Министър-председателя. 

Предлагам Ви пак с оглед тази разпоредба да изпратим 

Актуализираната база данни с копие от решенията до Българската 

академия на науките, Ректора на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски” и на Директора на Националната 

библиотека „Св.св. Кирил и Методий”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания? Изпълняваме законовото си задължение да изпратим 

Актуализираната база данни. Има ли въпроси? - Не виждам. 

Моля, процедура на гласуване. 

Гласували 14 членове: за – 14 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

Чаушев, Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед 

сътрудничеството, което имаме с Националното сдружение на 

общините, знаете, имаме гласувано решение за упълномощаване на 

наши представители, които да присъстват на Националната среща на 

секретарите и с тяхната асоциация също имаме установени  добри 

контакти и сътрудничество не само в периода по организация и 

произвеждане на избори. Знаем, че една голяма част от 
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организационно-техническата подготовка се изпълнява точно от 

общинските администрации. Така ще бъде и на предстоящите 

избори. 

С оглед на това, че и Националната среща е по проблемите от 

произведените избори за членове на Европейския парламент и с 

оглед проблеми, които се предвиждат по отношение на  

предстоящите местни избори - тук в работната група също го 

говорихме, и с оглед и на обучителната ни програма, разяснителната 

кампания да проведем една среща, за което господин Андреев ще 

предостави повече информация като участник в Националната 

среща и човек, с когото и двете – и Сдружението, и Асоциацията, 

поддържат контакти, за една работна среща, на която да бъдат 

обсъдени съвместни мероприятия с оглед предстоящите местни 

избори и изобщо участието на общинската администрация в 

организацията на изборите. За следващата седмица евентуално да 

проведем такава среща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, господин Андреев, 

заповядайте по този въпрос. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да взема отношение по доклада, 

който изнесе колегата Солакова. 

Да, във връзка и с обсъжданията, които бяха направени, се 

свързах с госпожа Величкова от Дружеството „Актив”, което е на 

Националното сдружение на общините и което де факто следващата 

седмица би трябвало да има и това събиране във Видин, на което са 

поканени членове на Централната избирателна комисия. И след 

разговора, който беше проведен, те откликнаха на една среща, която 

да се проведе с ЦИК, да бъде организирана, като те съответно 

казаха, че ще подпомогнат максимално и чисто организационно 

каквото е необходимо, за да може тя да се реализира с Националното 

сдружение.  

В тази връзка идеята е да се направи една работна среща в 

удобно време за нас и за тях време, като те предлагат евентуално 

това да е във вторник следобед тук, в Централната избирателна 
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комисия. Да обсъдим кога е възможно да бъде проведена такава 

среща и съответно такова мероприятие да бъде организирано, за да 

могат да бъдат поставени всички въпроси, които ще са наболели във 

връзка и с предстоящите местни избори.  

Моето предложение е да подкрепим да е във вторник, ако е 

удобно за ЦИК, следобед, след 16,00 ч., да ги поканим и тук да 

проведем такава работна среща с тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Предложението за среща е – вторник, след 16,00 ч. Не 

виждам възражения. В такъв случай да приемем, че тогава ще я 

проведем и да уведомим Сдружението на общините да заповядат на 

нашата покана. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз приключих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков, имате 

думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в моята папка, с моите инициали, 

от 24-ти, виждате писмо с вх. № НС-04-023 от 23.06.2019 г. Това е 

питане от заместник-директора старши комисар Николай Хаджиев в 

Министерство на вътрешните работи – Главна дирекция 

„Национална полиция”. Във връзка явно с нашумелия въпрос за 

субсидиите на политическите партии се води някакво производство, 

възложено с Постановление от Върховна касационна прокуратура.  

Въпросът е следният:  

В изпълнение на писмените указания на ВКП и на основание 

еди-кой си член от Закона за МВР ни моли да му изпратим надлежно 

заверени копия от документите, удостоверяващи броя на 

действителните гласове за участвалите партии, коалиции и 

независими кандидати за периода 2016 – 2019 г. Обаче, забележете – 

които са били изпращани на Министерството на финансите, а не да 

ги уведомим за броя. Така аз тълкувам това изречение.  

Предлагам, само че не съм готов с отговор , който да видите, 

така че ако има възражения, може и в понеделник, но мога да Ви 
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прочета какво съм написал на ръка сега, по врме на заседанието, 

след като получих новия „Държавен вестник”, след като го 

изпринтих и след като получих останалата кореспонденция преди 

заседанието днес от администрацията. 

Предлагам Ви отговор, докато го гледате, в следния вид:  

„Уважаеми господин еди-кой си, във връзка с Ваше писмо, 

получено с наш вх. № еди-кой си, Ви уведомяваме, че Централната 

избирателна комисия се произнася с нарочно решение за обявяване 

на  резултатите от всеки вид избор след произвеждането му, в което 

решение се отбелязва и броят на действителните гласове за всяка 

партия, коалиция и независим кандидат. 

Централната избирателна комисия не е изпращала 

документите на Министерството на финансите, доколкото не е 

имала законово задължение за това във визирания от Вас период. 

Такова задължение за ЦИК е налице, считано от 25.06.2019 г., на 

основание Закона за изменение на Закона за политическите партии. 

Приложено, Ви изпращаме кореспонденцията за периода, 

който Ви интересува.” 

Предлагам писмо с такъв текст. Ако искате да се напише, 

няма да е късно и в понеделник да Ви го представя написано. Няма 

да възразя, но все пак с оглед проблема – просто днес трябваше да 

дойда малко по-раничко, за да го подготвя, но нямах и информация 

от администрацията за цялата кореспонденция. 

Ние имаме само две писма, се оказа, за този период във 

връзка с наше Решение № 4670 от 30 март 2017 г., където сме 

обявили резултатите и разпределението на мандатите за 44-тото 

Народно събрание. 

Очевидно, Министерството на финансите е виждало на сайта 

ни тези решения и където и да е и на базата на нашите решения е 

задавало въпроси, а които ние сме изяснявали. 

Предлагам да им приложим тази кореспонденция и най-

новата кореспонденция… (Реплика на Севинч Солакова) Те се много 

решения, Севинч! (Коментари и уточнения извън микрофона.) 
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Предлагам към отговора да приложим и наше Решение 

№ 4670, където в графа 1 – това беше другият ми въпрос, брой 

действителни гласове, са отбелязани за всяка една участваща партия, 

коалиция, независим кандидат – броят на действителните гласове. 

Тоест добавяме едно изречение:  

„Приложено Ви изпращаме Решение № еди-кое си, от което 

са видни броят на действителните гласове за всеки еди-какво си. 

Това са единствените парламентарни избори през визирания 

период.” 

След изречението, че ЦИК се произнася с нарочно решение 

ще добавим, че решенията на Централната избирателна комисия са 

публични, намират се на интернет страницата и се обнародват в  

„Държавен вестник”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам да не е така 

поучително, а просто да им напишем номера на решението. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: То не е поучително. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По дата – не, в скоби 

„обнародвано в „Държавен вестник”, брой еди-кой си от еди-коя си 

дата”. (Реплики на Ивайло Ивков.) 

Да, и прилагаме писмото от онзи ден, което изпратихме до 

министъра на финансите. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Както решите – или ме изчаквате, или го 

гласуваме така и го изготвям и се подписва, или в понеделник Ви го 

представям. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

съдържанието, приложенията.  

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 14 членове: за – 14 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

Чаушев, Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Приема се. 
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Колеги, приключихме ли с писмото? Ние отговаряме и 

даваме и повече от това, което ни питат. 

Госпожа Дюкенджиева има по-спешен новопостъпил доклад. 

Заповядайте! 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, получена е покана от госпожа Мая 

Манолова – Омбудсман на Република България, с което ни кани на 

форум на тема: „Как да бъде успешно машинното гласуване – 

Местни избори 2019 г.”, който се организира от институцията на 

Омбудсмана. Повод за срещата са многобройните публикации в 

медиите във връзка с неотчетените гласове и преференции, анализи 

на организации и наблюдатели на изборния процес, както и 

становище на Обществения съвет към ЦИК относно машинното 

гласуване и ролята на изборната администрация при изборите за 

Европейския парламент на 26 май 2019 г. Форумът ще се състои 

утре, на 28 юни 2019 г., петък, от 12,00 ч. в институцията на 

Омбудсмана на адрес: ул. „Георг Вашингтон № 22”.  

Съответно можем да потвърдим участието си. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Уважаеми колеги, само 

да кажа – в тази папка току-що резолирах персонални покани до 

всички Вас поименно, без Криси Стефанова – тя не е поканена. От 

госпожа Омбудсмана има поименни покани с абсолютно идентично 

съдържание, което докладва заместник-председателят, до всички 

колеги. Така че имате персонални покани – след завеждане в 

деловодството, ще ги раздадем. 

Имате думата, колеги! (Коментари и уточнения извън 

микрофона.) 

Колеги, аз няма да отида утре на тази среща. Първо, от днес 

за утре никой не може да ни кани по такъв начин. Това е моето 

мнение.  

Второ, не считам, че Омбудсманът е институцията, която 

прави избори и отговаря за тях.  
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И, трето, Централната избирателна комисия ще си направи 

такава среща за отчет на изборите и за местните избори, а не 

Омбудсманът, който по закон и по Конституция има едни други 

функции. Така че аз лично няма да отида.  

Вие имате лични покани, резолирала съм Ви ги. Има ли 

желаещи да отидат? Свободни сте, петък, 12,00 ч. (Реплики.) Не са 

качени, те сега идват, сега ги резолирах – 19. „Как ще бъде успешно 

машинното гласуване?” Не е друг въпрос – да е успешно, как? Явно 

те ще решат как да е успешно, защото ние не можем. (Реплики.) 

Моля Ви се, не ми задавайте въпроси! Колеги, искам да  ги 

заведат в деловодството. Нямаме данни – кой друг, но мероприятия 

от днес за утре, защото на някой му е дошло така, съжалявам! 

Господин Ивков, имате думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз се присъединявам към казаното от 

председателя – със същите аргументи аз няма да се отзова на 

поканата до мен. Моля обаче, тъй като все пак сме колективен орган, 

който ще се отзове, разбира се – аз винаги съм бил на мнение, че 

когато има персонални покани, имам свободата да отида на едно или 

друго мероприятие, все пак Централната избирателна комисия да е 

информирана за евентуално присъствие за колега, който счита. Ако 

не, и никой няма да отиде, аз считам, че все пак на Омбудсмана, 

както подобава, трябва да отговорим с едно писмо, съдържащо 

аргументите, изложени от председателя преди малко. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ивков ми взе 

думата от устата – ако никой няма да отиде, нека да отговорим, за да 

си го видят, че ние сме се запознали, благодарим, но няма да 

присъстваме. Не може да се крием, все едно, че не сме разбрали и не 

сме ги получили. (Реплики на Ивайло Ивков извън микрофона.) 

Добре, ако разрешите – ще подготвим едно писмо-отговор. 

(Реплика на Ивайло Ивков.) Разбира се, няма какво да мълчим, но 

ако има желаещи колеги?  (Реплики.)  
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Колеги, гласуваме ли изпращането на такова писмо до 

Омбудсмана на Република България с това съдържание?  

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 16 членове: за – 16 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Приема се. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Още повече, че всичко това, което 

чухме като изказано от Омбудсмана, е направено въз основа на 

публично оповестените данни от Централната избирателна комисия 

за резултатите от изборите. Централната избирателна комисия нищо 

от никого не е скрила, това е публична информация и всеки има 

правото да изработи своята позиция на база на конкретните 

резултати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Повод за срещата били 

медийни публикации. Аз мисля, че ако омбудсманът се 

интересуваше наистина от изборите, можеше да поиска среща с нас 

тук, в ЦИК, където е мястото, където се провеждат изборите и да й 

отговорим, а не да прави срещи заради медиите. Това е, което аз 

считам.  

Ние вече веднъж с господин Андреев крайно загрижени 

отидохме на едно мероприятие – помните ли, среща за хората с 

увреждания, за да им помогнем и да облекчим начина на гласуване. 

Изпратихме им и решението да го съгласуват, но там нас ни питаха 

само за машинното гласуване. Никой не ни попита за инвалидите 

какво ще направим. И след това госпожа Манолова излезе навън 

преди нас, обкръжена от журналисти, за да обясни как ние харчим 

държавни пари за обществената поръчка. Така ли беше, господин 

Андреев? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така е. Така че да 

правим ние… (Реплики на господин Ерхан Чаушев.) 

Колеги, 10 минути почивка. 

 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме 

заседанието.  

Госпожа Солакова поиска думата, направила си е справките в 

„Човешки ресурси”. 

Заповядайте! 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, и като 

продължение на работната група 1.1. от 25 юни 2019 г., и с оглед 

работното обсъждане, което имахме по време на почивката, на първо 

място, ми позволете да допълним протоколното решение, което 

взехме вчера, тъй като сме пропуснали лица по граждански 

договори, които подпомагаха дейността на Централната избирателна 

комисия и имаха допълнително възложени дейности за изпълнение 

извън предмета на сключените договори. Става дума за госпожа 

Румяна Сидерова и госпожа Мадлен Стоянова. С тях да се оформят 

за изпълнените дейности граждански договори с възнаграждение по 

1200 лв.  

Моля да го подложите, госпожо Председател, на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада – 

има ли изказвания? Щом няма желаещи да се изкажат, моля 

процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло  Ивков, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Приема се. 



 18

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с оглед изтичането на срока 

на трудови договори № 11 от 05.04.2019 г., № 13 от 16.04.2019 г., 

№ 10 от 26.03.2019 г. и № 15 от 08.05.2019 г., и въз основа на 

обсъждането в работната група ви предлагам изменение в щатното 

разписание на Централната избирателна комисия, прието с Решение 

на ЦИК от 8 април 2019 г., изменено с Решение от 16 април 2019 г. и 

в сила от същата дата, както следва:  

В звено „Правно обслужване”, позиция № 6 – от 3 бройки да 

станат 4. На тази позиция други промени не се налагат. 

На позиция № 8 на длъжност „Юрисконсулт” бройките да са 

2 в колоната, да се направи съответно изменение. Други промени на 

тази позиция не се налагат. 

На позиция № 18 – старши експерт „Регистри”, промяна не се 

налага. Виждате, че имаме предвидени две щатни бройки. 

На позиция № 22 – главен специалист „Машинопис”, 

бройките да станат три вместо две, без други промени. 

На позиция № 30 – длъжност „Технически изпълнител”,  

вместо три бройки ,да бъде предвидена една бройка. 

Така моля да се гласува приемането на щатното разписание с 

тези промени и председателят на Централната избирателна комисия 

да утвърди същото, считано от 1 юли 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги – 

чухте предложението за промяна на щатното разписание за 

сключване на постоянни трудови договори с четирите лица, чиито 

договори изтичат.  

Има ли изказвания? Имате думата. Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове: за – 15…  (Реплики.) 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо Председател, моля 

да прегласуваме, тъй като колегата е в залата, но машината не го е 

отчела. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, ще направим 

прегласуване. 
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Колеги, процедура по прегласуване само за щатното 

разписание – така, както се предложи, повторно гласуване, заради 

неотчетен резултат: промяна в четирите посочени пункта. Считано 

от 1 юли 2019 г. е промяната. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Приема се. 

Госпожа Солакова има думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед изтичането 

на срока на трудов договор № 10 от 26 март 2019 г. и № 15 от 8 май 

2019 г., съответно с господин Румен Цачев и госпожа Рени 

Кирилова, ви предлагам, считано от 1 юли 2019 г., с тях да се 

сключат трудови договори за неопределено време с размер на 

възнаграждението 1850 лв. на длъжност „Главен юрисконсулт” със 

същия код, който е по щатното разписание по Националния 

класификатор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги – 

да, за двамата юристи обсъждаме. 

Има ли желаещи да се изкажат? Познавате двамата колеги. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Считано от 1 юли 2019 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Те са от три месеца на 

работа тук по временни договори. Единият е от много, много 

отдавна – господин Цачев. 

Ако няма изказвания, колеги, моля процедура по гласуване за 

сключване на постоянни трудови договори, считано от 1 юли 2019 г. 

с посочените двама юристи. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Приема се. 

Госпожа Солакова има думата отново. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на свободна длъжност, 

считано от 1 юли 2019 г., в звено „Административно обслужване”, 

главен специалист „Машинопис”, предлагам да се сключи трудов 

договор за неопределено време с госпожа Маргарита Иванова 

Бунарджиева, чийто срочен трудов договор № 13 от 16 април 2019 г. 

изтича на 30 юни, със срок за изпитване 3 месеца. Същият код, 

възнаграждение – 1200 лв. Другите клаузи виждате и по срочния 

трудов договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги – 

позната ви е машинописката по време на преминалите избори. 

Изказвания „против” доклада няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Приема се. 

Друг доклад има ли госпожа Солакова за днес? - Няма. 

Колеги, друг желае ли да се изкаже, да вземе думата? - 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-06-176/1 

от 25.06.2019 г. от община Сандански е получено уведомление 

относно архивиране на документи, че в изпълнение на наше 

Решение № 467 от 05.06.2019 г. ни изпращат заверени копия от 

заповед на кмета на община Сандански, с която се назначава 

комисия да отвори запечатано помещение в община Сандански, в 
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което се съхраняват само изборни книжа и материали от 

произвежданите на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския 

парламент от Република България и оригинали на протоколите са 

изпратени от 10.06.2019 г. и 26.06.2019 г. от работата на комисията.  

Това е във връзка с направено предходно искане за 

архивиране на тези документи от 25.05.2014 г. от Евроизборите, за 

предаването им в „Държавен архив“.  

Това предлагам за сведение. Изпратени са ни заповедта и 

оригиналните протоколи за работата на комисията. На първо място, 

това предлагам да остане за сведение. 

Вторият ми доклад е във връзка с получено писмо, вх. № ЕП-

14-41 от 24.06.2019 г.  от кмета на район „Банкя”, по наше писмо, с 

което сме му указали да поиска от ЦИК разрешение по 

Решение № 243-ЕП, да изпрати писмо, с което да поиска от ЦИК 

разрешение за отваряне на запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали, за да бъде предоставен 

избирателният списък, който е бил по грешка оставен при изборните 

книжа и материали на СИК № 17, за проверка от ГД „ГРАО” към 

МРРБ.  

С цитираното преди малко писмо той ни моли да разрешим 

да се отвори запечатаното помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали, за да бъде предоставен цитираният 

списък на ГД „ГРАО” към МРРБ. Аз бях подготвил решение, с което 

да му разрешим отварянето, но, уважаеми колеги, с оглед текста на 

писмото, на искането на кмета на район „Банкя”, съм подготвил 

писмо във вътрешната мрежа, с което го уведомявам: 

„Във връзка с Ваше писмо, изходящ № еди-кой си, с което 

искате разрешение да отворите запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали, за да извадите избирателния 

списък на СИК № 071, следва да уточните адреса на помещението и 

какви изборни книжа и материалите и от кои избори се съхраняват в 

същото.” 
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Това ми е предложението. Иначе имам подготвен проект за 

решение, но считам, че трябва да се индивидуализира помещението 

и какви изборни книжа и материали, ако се съдържат със същото, с 

оглед указанията, които следва да му дадем за отварянето и 

запечатването на помещението. Така че ви моля да подложите на 

гласуване, госпожо Председател, писмо с такъв текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението 

на колегата Баханов – да изискаме уточняване от кмета на район 

„Банкя”. 

Гласуваме, колеги. Който е съгласен с писмото, моля да 

гласува. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

Чаушев, Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Приема се. 

Друг колега има ли още доклад? - Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-14-45 от 

26.06.2019 г. е постъпило писмо до председателя на ЦИК от община 

Аврен, област Варна, във връзка с произведените на 26 май 2019 г. 

избори за членове на Европейския парламент и в изпълнение на 

Решение № 488 от 18 юни 2019 г. на ЦИК относно унищожаване на 

оставените в областната, в общинската администрация бюлетини 

резерв и формуляри за изборни книжа от изборите за членове на 

Европейския парламент на 26 май 2019 г. Отправят към нас искане 

за отваряне на помещението, в което се съхраняват неизползваните 

формуляри на изборни книжа в община Аврен, област Варна от 

цитираните избори, представляващо обезопасено хранилище, част от 

архива на община Аврен, находящо се в Информационен център в 

община Аврен, с цел формулярите да бъдат извадени от 
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помещението и унищожени по условията и реда, описани в нашето 

решение. 

Уважаеми колеги, подготвил съм проект за решение, с което 

да им разрешим отваряне на това помещение, в което се съхраняват 

неизползваните формуляри с цел тяхното унищожение. Тъй като в 

писмото на кмета на община Аврен не е посочено, че в това 

помещение се намират и други изборни книжа и материали от 

предходни избори, предлагам проекта за решение, както е качен във 

вътрешната мрежа. Мисля, че е качен във вътрешната мрежа…    

Разрешаваме отварянето и съм описал достъпът до 

запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали, да се осъществи по реда на т. 18, по Решение № 243 – ако 

това държим да остане.  

Другият вариант е да уточним с едно писмо до кмета на 

общината дали има и други изборни книжа и материали, освен тези 

резервни бюлетини. (Коментари и уточнения извън микрофона.) 

Уважаеми колеги, считам, че е достатъчно да се изпълнят 

заложените правила в наше Решение № 488-ЕП от 18 юни 2018 г. 

Разбира се, само и единствено, ако във въпросното помещение се 

съхраняват резервните, както е записано: „оставените в областната 

или общинска администрация резерв бюлетини и изборни книжа от 

изборите от 26 май 2019 г.“  

След това уточнение, ако са само и единствено тези резерви, 

не е нужно и изрично решение на ЦИК, за да се пристъпи към 

унищожаване на този резерв, съгласно наше Решение № 488. При 

условие, че в същото помещение има и други изборни книжа и 

материали от предходни избори или референдуми, след уточнение 

от кмета на община Аврен, тогава Централната избирателна комисия 

да излезе с решение, което е подготвено.  

Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, 

предложението за писмо до кмета на община Аврен.  



 24

Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване 

на това писмо. 

Гласували 14 членове: за – 14 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Приема се. 

Нямате друг доклад. Благодаря Ви и аз. 

Колеги, мисля, че с това дневният ред на днешното заседание 

приключи, приключва и месецът. Общо взето, приключихме и 

отчитането на изминалите избори. 

Насрочвам следващото заседание за 2 юли 2019 г., вторник,  

от 10,00 ч., на което започваме подготвителна работа и среща с 

Обществения съвет и подготовка на следващите избори за тези, 

които не са в отпуска. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 12,35 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

Цвета Минева 


