
НЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 75 

   

На 2 юли 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, 

Мирослав Джеров 

1а. Доклад относно протоколи на СИК. 

Докладва: Емил Войнов 

1б. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,  

Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева 

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

наказателни преписки. 

Докладват: Николай Николов, Таня Йосифова 

3. Разни. 

Докладват: Николай Николов, Таня Йосифова, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева.  
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ОТСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Севинч Солакова, 

Мария Бойкинова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

 

Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, уважаеми 

колеги! Откривам заседанието. Присъстват 12 от членовете на ЦИК. 

В отпуск  са колегите Солакова, Стефанова, Георгиева и Бойкинова. 

Ще закъснеят колегите Силва Дюкенджиева и Александър Андреев. 

Имате проект за дневен ред. Други желаещи колеги да се 

включат? Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в точка искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Също и мен, ако обичате, госпожо 

председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: И мен, госпожо председател, в 

искания за отваряне на запечатани помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Ако може в доклади по жалби и 

административнонаказателни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. С една точка ще 

се включи господин Войнов. Аз предлагам тя да бъде точка 1а.  

Не виждам други желаещи. Колеги, моля процедура по 

гласуване на дневния ред заедно с направените допълнения. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,   

Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 
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Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева); 

против - няма. 

Преди да започнем с дневния ред, в нашето заседание днес 

сме поканили представителите на нашия Обществен съвет. 

Благодарим, че те се отзоваха. Тази среща е много навременна 

предвид приключилите наскоро избори. Ние правим нашия анализ, 

те направиха техния, време е да си споделим и да кажем няколко 

думи. Това е нужно, за да подобрим нашата много скоро предстояща 

работа за следващите избори. 

Благодарим, че дойдохте. 

Господин Гунчев, имате думата. 

ТОДОР ГУНЧЕВ: Благодаря, госпожо председател, уважаеми 

членове на Централната избирателна комисия! В началото бих искал 

да кажа, че тази среща освен че е навременна, даже изключително – 

мога да кажа – и критично важна за подготовката на следващите 

избори, които според нас вече чукат на вратата, ако не и да са вътре 

в залата. 

Преди повече от три седмици изпратихме един 

предварителен анализ на Централната избирателна комисия, който 

си позволихме да го изпратим още преди да стане публичен. 

Впоследствие той беше структуриран допълнително и стана 

публично достояние. Надявам се сте имали възможност да се 

запознаете с този анализ. В част от препоръките и констатациите, 

които се правят, се визира ролята на изборната администрация, като 

има и препоръки за по-нататъшното действие. Няма да се спирам 

конкретно на тях, ще дам възможност на всеки от колегите, ако иска, 

да постави някои акценти, но реално днес целта тук е да чуем вашата 

обратна реакция като хора, които бяха вътре в процеса по 

организацията, след като чухте нашето мнение, може би не пълно, 

но поне по това, което сме могли да наблюдаваме по дейността на 

организацията на изборите и специално в частта ма машинно 

гласуване. 
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В анализа не е засягана умишлено законодателната рамка, 

като сме взели предвид, че евентуални промени на Изборния кодекс 

ще могат да се направят по-нататък. В последващи разговори 

стигнахме до изводи, че не е много добра идея да се правят в 

момента промени в Изборния кодекс, доколкото това се касае за 

избори, които са след четири месеца. 

Две неща бих искал да ви кажа, след това ще дам възможност 

на колегите да кажат нещо. 

Първо, всеки един закон, независимо дали е добър или е лош, 

трябва да се огледа в целостта му, когато се изпълняват залегналите 

в него разпоредби. Ние сме наясно, че настоящият състав на ЦИК 

влезе при една структурирана рамка и нямаше възможност да се 

огледат нещата. Ние също така смятаме, че нямаше възможност и в 

цялост да се изпълни законовата рамка и да се оцени дали е 

правилно или не е правилно. В такъв смисъл считаме, че има 

възможност за подобрение на изборния процес. Отчитаме, че някои 

от частите на самия изборен процес са направени по-ефективно от 

предния път, но има и такива, които могат да бъдат подобрени, както 

и такива, за които смятаме, че има и влошаване. 

Цялото нещо и в анализа, и в разговори с вас е споделяно. 

Второто нещо, има конкретни предложения, до които ние 

стигнахме, като най-важното от тях е, че възможно най-скоро искаме 

да се направи среща, на която да се извърши – предполагам след 

като Централната избирателна комисия приключи анализа – да се 

извърши анализ заедно с наше участие и съответно с всички 

институции, които имат желание отношение по организацията на 

изборите, за да може още отсега да започне подготовката на 

местните избори през есента. 

На база на този анализ да се предприемат действия, а не 

предварително да се предприемат действия, които впоследствие 

може да се окаже, че са грешни. 

Благодаря. Надявам се да има дискусия и да чуем откровени 

мнения, за да знаем. Може и ние да бъркаме, но нашата работа е 
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точно това – да казваме какво сме видели и да търсим начин за 

подобряване. Доколкото Велко Милоев участва основно в писането 

на анализа, бих го помолил да постави няколко акцента. Мисля, че 

сте имали достатъчно време да се запознаете с този анализ. 

Благодаря. Надяваме се да чуем мнения, затова сме дошли 

достатъчно колеги от Обществения съвет. Благодаря, госпожо 

председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата. 

Призивът ми е и към колегите от ЦИК, и към членовете на 

Обществения съвет. Готови сме да чуем предложения. 

Аз трябва да кажа на колегите, но аз го казах, когато се 

върнах от Правна комисия и разказах какво се е случило там, какъв 

разговор е проведен, че колегите от Обществения съвет се изказаха 

много добре за Централната избирателна комисия. Те говориха по-

добри неща за нас, отколкото ние самите за нас. Благодарим и за 

това – получихме защита на обществено място в момент, който беше 

важен. 

Друг колега? Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Би било добре да чуем господин 

Милоев като принципен основен автор на оценката, която е 

направена. Той може да подбере няколко неща във формата 

екзекютив самъри, тъй като разглеждането на седем страници и 

обсъждането на всички въпроси, на които е направена оценка в 

анализа машинното гласуване просто не е възможно в този състав. 

След което, разбира се, ще направим някакъв вид продължение 

евентуално, тъй като много от идеите, които има в анализа, са 

полезни, разбира се. Някои от тях сме обсъждали, по други сме 

вземали или невземали решение, или вземаме решение, което в 

момента изглежда спорно. И така нататък. 

Така че предлагам това да е начинът, по който ще 

комуникираме, тъй като обсъждането на всяка от страните не е 

възможно. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние сме се запознали с 

доклада, обсъждали сме го, няма да го изчитаме тук, нали. 

Единствено бихме помолили да акцентирате върху това защо 

считате, че не е достатъчно прозрачна работата на ЦИК при 

машинното гласуване, след като ние считаме, че тук се работи 

достатъчно, достатъчно прозрачно. 

Господин Гунчев, заповядайте. 

ТОДОР ГУНЧЕВ: Госпожо председател, искам преди това да 

взема отношение към думите на господин Димитров. Анализът е 

изготвен от организациите на Обществения съвет, не е единствен 

Велко Милоев. И екзекютив самъри, да съм абсолютно откровен, 

този анализ от седем страници екзекютив самъри са нещата, които 

обсъждахме. Първоначалният вариант беше от 15-20 страници 

основни теми, по които сме се опитали да направим нещо като 

екзекютив самъри с конкретни предложения. 

 По отношение на прозрачността може би по-скоро Румяна би 

трябвало да каже няколко думи. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ: Исках аз да направя тази корекция към 

Димитър Димитров, колективно е делото. И исках да кажа на 

господин Димитров, че вчера разменихме някои мнения вчера между 

някои от членовете на Обществения съвет, които сме тук, и се 

споразумяхме по това, че не е редно да правим екзекютив самъри. 

Дали сме ви един доклад от само седем страници, в много стегнат 

стил, много фактологичен, на 7 юни. Който е имал желание да го 

види, е могъл да го види. 

И понеже е точно колективен труд, не би било редно аз или 

който е да е от колегите ми да започнем от тези препоръки да вадим 

някои ключови препоръки. Аз имам за себе си някои ключови 

препоръки, но не е редно, без да сме обсъждали това, от тези всички 

може би двадесет препоръки да изнесем три.  

На конкретния въпрос на госпожа председателката – за 

прозрачността. Посочили сме дефицити в прозрачността по въпроса 

за ръчното преброяване на хартиените разписки и темата одит и 
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сертифициране. Едва от доклада ви, публикуван в петък, публично 

беше обявен какъв колектив е направил този одит, кога му е приет 

докладът – на 24 вечерта. Особено по въпроса за техническата 

спецификация. Работа с изключване на камери и с енигматични 

коментари с позоваване на документи, качени в една или друга 

папка и който следи заседанията на ЦИК онлайн или чете 

протоколите, по никакъв начин не може да разбере за какво става 

дума. Дефицит на прозрачност по въпроса за наем или закупуване на 

машините. И заличаването на информацията от така наречените 

индивидуални протоколи при дискусиите, които сте имали с 

участниците в обществена поръчка с позоваване на търговска тайна. 

Тоест несъответствието между заданието и реалното представено 

решение е третирано като търговска тайна.  

Разбира се, последна точка, може би една от най-важните, е 

неадекватната според нас и според доста участници, доколкото знам, 

в изборния процес форма на секционния протокол на машинните 

секции. 

Това беше само да посоча темите, по които сме констатирали 

дефицит на прозрачност. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги желаят ли 

да се изкажат? Господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще поема ролята да прочета 

няколко реда, които се наричат ключовите препоръки. Контролно 

броене на хартиените разписки, отпечатани от машините. Чета 

текста. Случайна извадка. Отпадане на ръчното пренасяне на 

данните от флаш памети в хартиени протоколи – това е доказан 

източник на грешки. Всъщност може би това имаш предвид, когато 

казваш формата на протоколите. Прозрачност при обществената 

поръчка. Там, доколкото е възможно по закон, аз не съм експерт по 

обществени поръчки и по законодателство, свързано с обществените 

поръчки, не всичко може да бъде прозрачно, задължително има 

някаква информация, която няма как да бъде оповестявана. Дали е 

възможно да бъде по-прозрачна – може би е възможно. 
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Прозрачност в избора наем или закупуване и анализ на 

техническите проблеми – така бих го обобщил – възникнали в деня 

на гласуването. 

Ето това са основните теми. Част от тях обаче, обръщам 

внимание, че няма как да бъдат решени в някакъв вид затворена 

общност, каквато е ЦИК, някои от тях се отнасят включително и до 

преброител, изпълнител и прочие неща.  

Няма как да ги обсъдим всички тези въпроси. Може би 

госпожа председателката е права, да започнем с онова, което е 

класически наш вътрешен ред, който се отнася до прозрачността. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг кой иска думата? 

Ние сме далеч от мисълта, не сме се събрали тук, за да имаме 

обяснителен режим, но само бих казала за прозрачността. Толкова 

прозрачен орган, колкото ЦИК, който денонощно си предава 

заседанията онлайн, аз не знам. Всичко друго пък се качва на 

страницата. Едно писмо да излезе оттук, първо се гласува 

съдържанието му, след това се подписва от двама души. Това, което 

казвате, „във ваша папка”, така работим. Тези лаптопи са пълни в 

заседание с папките на всички, вътре има много документи. Така ги 

четем и така обясняваме. Тези папки са публични и също се виждат 

документите, резултатът от тях се качват веднага в мрежата и на 

страницата. 

Така че ние няма как да работим, ние не сме актьори, които 

изпълняваме само някакви роли. Четем тук по 10-15 часа документи 

в лаптопите си директно, постоянно. 

Друг колега? Заповядайте. 

РУМЯНА ДЕЧЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. В 

допълнение към това, което е наше общо становище от Обществения 

съвет, подкрепено от всичките организации, които са активни, най-

вероятно по някакъв начин е стигнало и до вас участието ни в среща 

с омбудсмана Мая Манолова, която ни призова да направим 

препоръки от друго естество. Общественият съвет няма становище 

по този въпрос, но имаме две организации, които се обединиха, и 
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там става дума за различен тип констатации, които излизат извън 

заглавието на анализа, който сме предоставили на вас. Тоест там има 

и обсъждане на правната рамка, която не влиза под заглавието 

„Изпълнение на решенията и провеждането на изборите с машинно 

гласуване”. 

В този смисъл искам само да ви спомена петте точки, които в 

онази по-разширена рамка сме направили. 

Първото, което спомена и Тодор Гунчев, е, че имайки 

предвид много краткото време преди местните избори, считаме, че 

не бива да се правят големи промени в Кодекса, тъй като това ще 

затрудни допълнително подготовката, имайки предвид краткото 

време. 

Втората ни констатация е, че във връзка с машинното 

гласуване имаше доста фалшиви новини, там се говореше за 

венецуелски фирми, за други такива неща, което имаше не директно, 

но все пак някак си индиректно събуждане на недоверие в целия 

процес, което се отразяваше негативно и върху вашата работа. В 

тази връзка ние предлагаме дали ще бъде под егидата на ЦИК, още 

повече това не е общо становище на Обществения съвет, далеч сме 

от идеята, че ние можем да ви вменяваме допълнителни 

ангажименти, но считаме, че трябва да има разширена кръгла маса с 

всички участници, включително със собственика на хард- и 

софтуера, така че не фирма-посредник да се явява като единствен 

представител, а да има директен контакт с онези, които могат да 

носят ангажименти за това, че тези машини не подменят вота. Да се 

чуе и тяхното становище за това какво е работило добре и какво не е 

работило добре. Защото според нас не може да се направи план за 

следващо прилагане на машините, без да се чуе становището на тези, 

които в момента са собственици на машините, но при следващо 

решение за закупуване или за наем, все едно дали тази фирма или 

друга, далеч сме от мисълта, че трябва да бъде същата фирма, но да 

се чуе какво не е сработило или какво е можело да бъде по-добре с 

оглед на последващо използване на машинно гласуване. 
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Считаме, че до момента при всичките избори с машинно 

гласуване ние не познаваме капацитета на машините. Поради това 

смесено гласуване с бюлетини и с машини, което е много типично 

само за нашата страна, никой не знае колко човека, какъв поток 

могат да минат през тези машини. 

В тази връзка считаме, че промяната, която трябва да има в 

Изборния кодекс, който е много детайлен по отношение на 

бюлетините и който е направил всички разчети – брой секции, начин 

на организация, брой на членове на секционни избирателни 

комисии, които могат да обслужват тези задачи, трябва да се 

направи, когато има достатъчно време и за обществен дебат, и за 

анализ на истинския капацитет на машините, за да може върху това 

да залегне промяна. 

Обществената поръчка считаме, че би могла да се извършва 

от Министерския съвет. Далеч сме от мисълта и на тях да им 

вменяваме ангажименти, но от анализа и на вашата работа от 

подготовката на последните избори се вижда, че голям от вашия и 

човешки, и времеви ресурс беше посветен на обществената поръчка 

и на детайлното изработване на всички стъпки. Вашите компетенции 

по мнението на тези организации, които сме застанали зад това 

предложение, са много по-ценни в посока на гарантиране на 

качеството на самия процес, а не в работата с обществени поръчки. 

В смисъл, обучение, работа с гражданското обучение във всички 

останали сфери, в които вие имате достатъчно ангажименти и без 

обществените поръчки в такъв голям обем. 

Считаме, че за следващите избори Общественият съвет и 

Централната избирателна комисия бихме могли да си сътрудничим 

за по-добро гражданско обучение, за по-добра информираност, така 

че достатъчно време преди изборите, следващите избори са с много 

избори. Наше наблюдение от последните местни избори беше, че 

хора, които излизаха от изборите, не бяха наясно защо са гласували с 

толкова бюлетини, защо някой е гласувал с четири, а друг е гласувал 

с пет бюлетини. Ще има значително по-голяма нужда от 
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предоставяне на информация за информирано решение по изборите 

и мисля, че там и Общественият съвет, и нашите отделни 

организации биха могли да си сътрудничат и да си бъдем взаимно 

полезни. 

Важно за машинното гласуване е наличието на индикатори за 

успех. До момента винаги когато са използвани машини, е имало 

едно очакване да видим какво се случва. Никога предварително не са 

заложени индикатори за успех, които после да се използват. 

Например, какъв процент от гласувалите, ако гласуват с машини, 

това се счита за успех. За да може след като е минал процесът, да се 

оцени колко от машините, ако дефектират, са подменени в рамките 

на какво време. Тоест дали гражданите са готови да чакат половин 

час, за да заработи машината или това е прекалено много. 

Информираността по тези индикатори за успех на машинното 

гласуване трябва да бъде готова значително преди самите избори, за 

да могат и гласоподавателите да не се чувстват предадени, а и 

самите членове на секционна избирателна комисия да знаят към 

какво се стремят, какво е максимумът. 

Благодаря ви много. Извинявайте за многото думи, но 

искахме да ви запознаем с това, което сме предоставили. Ако за вас 

представлява интерес, можем да ви изпратим просто за информация 

това, което сме изпратили в офиса на омбудсмана. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Взимам повод от последното изречение – 

ако за вас представлява интерес, ще можем да ви изпратим и това, 

което сме изпратили на омбудсмана. Аз не съм взимал думата в 

официални срещи с Обществения съвет, те минават в мир и в 

съдружие, говорим общи приказки и общо взето, дайте да дадем, 

можем да помогнем с това, можем това, това трябва да направите. 

Сега обаче сме изправени пред един анализ на Обществения съвет, 

който, без да влизаме в ролята на жертви или да се защитаваме, ние 
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все пак трябва да кажем истината за някои неща, защото там има 

откровени неистини. 

Този анализ, съвсем спокойно и трезво преценен, повече 

прилича на обвинителен акт на Обществения съвет към ЦИК, 

отколкото на действителен анализ на това какво се случи. Само 

изречение от типа, че илюстрация –видиш ли! – на стремежа на ЦИК 

(не мога да го намеря, за да го цитирам точно) да затъмни 

прозрачността е спирането на микрофоните са с ясен уклон. 

Друг израз ви давам от доклада, който за мен е на 

непрофесионално ниво. „Ние казахме това, на другия ден го каза и 

омбудсманът на републиката.” Хубаво де, вие като тропнете с краче 

за нещо, има ли го в закона това да преброим бюлетините, откъде 

знаете, че ЦИК няма да вземе решение за това? Защо е тази истерия? 

Общественият съвет е орган към ЦИК, ние никога не сме отказали 

публично да обсъдим и да си вземем бележки от работата. Съгласен 

съм донякъде, че и по-рано можеше да направим спецификацията, 

обаче вие сте свидетели колко пъти се измени законът за броя на 

машините. Ще кажете, няма никакво значение спецификацията. Ами 

има, защото тя е един от елементите от сложния фактически състав 

на една обществена поръчка, запознати ли сме с изискванията на 

този специален закон и дали можехме това да го направим. Дали 

спецификацията ще е една и съща с еди-какъв си брой машини с 

друг? Тези неща някак си минават. За сметка на това се казва, ЦИК 

не бяха прозрачни. Има сериозни обвинения и ние не трябва да си 

затваряме очите. И аз искам да защитя като член на Комисията – 

голямата, и като член на комисията, която тук денонощно работи 

заедно с ваш представител. Имаше представител на Обществения 

съвет, никъде пък не го видях. Хубаво, като не е било прозрачно, 

ами всички вие сте добре дошли на всяко заседание, елате, 

участвайте и информирайте обществото. Ясно е, че не всичко може 

да се каже на микрофон, ние тук не сме като говорителите по 

телевизията да обобщаваме нещата така, че зрителите да ги научат. 

Да, не си крием заседанията, всички имат право да присъстват и са 
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на микрофон. Някога се изключва микрофонът, това е неизбежно и 

така ще бъде и занапред според мен. Въпреки че новото ръководство 

се старае, по десет забележки ни се правят микрофоните да се 

включват винаги, за всичко, има неща – подготовка на дела, 

подготовка на процеса, обсъждане на теми, в които Централната 

избирателна комисия може да е потърпевша от трети страни 

контрагенти. Вие сте по-опитни хора от мен в тази сфера. 

Но аз ви казвам, че оттук нататък, докато не бъда убеден 

лично за себе си в противното, аз ще приемам при цялото ми 

уважение към вас, което винаги съм имал, с Обществения съвет 

докато не видя реални, откровени разговори, с разбиране на 

проблемите (този анализ не го считам за такъв, казах как го считам), 

аз няма да подходя така както досега с открито сърце като към 

партньор към Обществения съвет, защото аз подозирам друга намеса 

и други интереси в подобен тип писания.  

Казвам ви го, мога да продължа ред по ред по доклада. 

Разяснителната кампания. Ами чакайте сега, вие казвате, ние не сме 

подчертали в разяснителната кампания предимствата на машинното 

гласуване. Това задача ли е на ЦИК? Дайте да се разберем, това ли 

ни е задачата, да убедим хората да гласуват машинно, а не с хартия? 

Не така я възприемам аз. Ние трябва да осигурим възможностите за 

различните видове, които законът предвижда. 

Нито с един извод и с едно от обвиненията не съм напълно 

съгласен. От друга страна, както всяка критика и тази ще ни е 

полезна да се огледаме в едно огледало. Благодаря ви за доклада. Но 

аз съзирам и такива изрази, пак ви го казвам, които не помагат на 

Централната избирателна комисия, а я хулят и то според мен без 

право по отношение на прозрачността, разяснителната кампания, 

особено по отношение на този деликатен въпрос прозрачността по 

обществена поръчка за машинното гласуване. Един ред напишете, че 

вие участвахте, вие бяхте част от тази обществена поръчка! 
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Благодаря за вниманието. Не знам дали скоро друг път ще 

взимам думата, затова си позволих малко по-дълго, без да съм го 

подготвил, за да ви кажа как аз виждам нещата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И веднага след това и аз 

се присъединявам. Тогава когато микрофоните са изключени, в по-

голямата си част от случаите са работни заседания, за които винаги 

се води протокол, макар и да не се показват на камера. За да ви 

кажем, че това, което се твърди, не е вярно. 

Наистина трябваше да отчетете, че за първи път ваш 

представител е поканен пряко да вземе участие в цялата процедура – 

нещо, което мисля че не се е случвало. След малко аз ще ви поканя 

да ви покажа как изглеждат папките, за да видите за какво става 

дума. Когато се говори нещо, да се знае за какво всъщност идва реч, 

защото ако присъствате на нашите заседания, щяхте да го виждате.  

И само не разбрах в какво качество госпожа Манолова иска 

доклад от вас. Казвате, че сте представили анализ. 

Господин Гунчев. 

ТОДОР ГУНЧЕВ: Затова аз, госпожо председател, исках да 

направя допълнение към думите на Румяна Дечева, за да бъде 

съвсем ясно и точно, че ние доклад, въпреки че това е националният 

омбудсман, не сме давали там. Това, което беше направено, бяха 

предложения, които са публично известни и са изпратени до всички, 

предложения, които почиват до голяма степен на анализа, който е 

направен, и до голяма степен са припознати от организации в 

Обществения съвет, да бъдат изпратени и на омбудсмана, както и на 

Правна комисия, така и в по-голямата си част те фигурират в 

анализа, който е изпратен до вас. Не е правено нищо по-различно, 

освен едно конкретизиране. Може би тук наистина господин 

Димитров е прав, може би тези предложения са в по-синтезиран 

вариант на това, което е написано в доклада. Те са три кратки 

предложения, които са с две допълнения, които са във връзка с 

последващите действия. Двете от тях аз ги казах – едното е за среща, 

второто е за допълнителен анализ на това, което се е случило. Нищо 
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по-различно не е правено и не е правено нищо, което е 

допълнително и което ЦИК вече да не го знае. 

И ще си позволя още нещо. Това, което беше обсъждано два 

пъти на заседание на Обществения съвет и което до голяма степен 

касае колегите. Аз не искам да коментирам изключване на камери, 

на мен ми е ясно, че голяма част от дейността на Централната 

избирателна комисия не е само пред камерите, ами е допълнителна 

дейност, която не се вижда и тя не би следвало да подлежи на 

постоянно наблюдение. Това, което нас ни касае и което смятаме, че 

е редно да бъде, е записано в предложенията в самия анализ. Това са 

докладите от така наречените сертифициращи, одитиращи или 

каквито и да са експерти. Ако сметнете, че тези доклади касаят 

някаква търговска информация, естествено че търговска 

информация съгласно Закона за обществените поръчки, има си 

юристи, те ще си кажат какво точно би следвало да бъде скрито и 

какво точно би трябвало да бъде показано. 

По отношение на крайните доклади по одитирането и 

сертифицирането, там аз също се присъединявам към мнението на 

колегите, че следва да се извади най-малкото обобщен доклад, който 

да казва: това е сертифицирано или това е одитирано, или това е 

заключението на експертите. 

Да, ние навсякъде сме казвали, че наш представител участва. 

В анализа не е записано, но ние не го крием. Напротив, ние 

благодарим на Централната избирателна комисия, че наш 

представител  участва в дейностите. Това, поне от годините, в които 

сме тук, за първи път аз виждам подобно нещо. За което наистина 

смятаме, че е стъпка в правилната посока. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Е можеше ли да 

пропуснете точно това нещо, което е за първи път и е сериозно? 

Както и да е, заповядайте. 

ВЕЛКО МИЛОЕВ: Благодаря, госпожо председател. Без да се 

правя на юрист, какъвто не съм, чета чл. 54, ал. 1 и 2 от Изборния 

кодекс като изискване всички заседанията на Комисията, 
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включително работните, да се излъчват в цялост и да се публикуват 

пълните протоколи от тях. А това, че вие ще продължите да 

работите по досегашния начин, както каза господин Ивков, аз съм 

готов да се обзаложа, че така ще бъде. 

Защо не сме идвали? Ами извинете, ние работим на 

обществени начала. Ние като общественици и като всеки гражданин 

имаме право да седим у дома, когато имаме време да четем 

протоколи, когато имаме време да гледаме онлайн заседания. Не ни 

поставяйте толкова високо летвата да идваме тук, за да чуем какво 

ще стане. Не сме корпорация, не сме фирма с желязна дисциплина с 

йерархия, затова понякога имаме и различни мнения. 

Защо не сме написали, че наш член беше на тези заседания за 

оценка на офертите. Може да се изтълкува като пропуск, но 

истината е, че по този въпрос в Обществения съвет имаше различни 

мнения. Аз лично бях на мнение, че ние трябва да си запазим ролята 

на независим наблюдател, а не да ставаме част от процеса. И не съм 

щастлив, че в крайна сметка наш участник беше наистина в тези 

заседания по оценка на офертите. Но, както казах, не сме фирма с 

желязна йерархична дисциплина и корпоративна дисциплина, имаме 

различни мнения. 

А за това, че сме проводници на чужди интереси, аз на това 

ниво на дискусията няма да сляза. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим. Други 

колеги? Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тъй като аз внимателно и много 

подробно съм прочел тези седем-осем страници, има едно-две неща 

в началната част, които всеки ще погледне и които звучат 

прекомерно категорично, за да отразяват случилото се. Като 

например късното приемане на методическите указания, неудачния 

образец на протоколите, благодарение на което хиляди неотчетени 

преференции и хиляди неотчетени гласове. Не звучи добре. Не 

твърдя, че не са четири хиляди или четири хиляди и шестстотин, те 

нямат никакво значение, винаги могат да се случат и по-скоро се 
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дължат на това, че имаме паралелен режим на работа, отколкото на 

това, че нещо не е свършено от администрацията. И да бяхме десет 

дни предварително имали възможност да започнем подробен 

инструктаж, резултатът щеше да бъде същият. Тогава когато се 

пренасят два различни протокола, съдържащи четири-пет хиляди 

числа, не говорим за цифри, числа, нормално е, човешкият фактор 

ще изглежда така. 

Освен това не засяга само работата с машините, а и 

пренасянето им отново в официалния преброител, пък накрая и 

нашето гледане. Сега ще погледна, имаше един-два протокола 

такива, които просто не подлежат на разчитане, каквото и да 

направите. Показахме няколко, има доста такива протоколи, ние не 

сме се оплаквали, защото няма как да се оплакваме, наша работа е да 

произведем резултат, защото това е смисълът на изборите. Смисълът 

не е да има добро наблюдение, да има удовлетворени партии, не е да 

са щастливи кандидатите, защото тези, които спечелят, а да бъдат 

достатъчно надеждни и добри.  

Направили сме всичко възможно и понякога идеята, най-

синтетично изказана от госпожа Манолова, не машините са виновни, 

а хората са виновни, ЦИК е виновна по-точно. Това просто не звучи 

сериозно, Централната избирателна комисия в цялата си изборна 

администрация няма как да бъде виновна тотално. Има, разбира се, 

много дефицити, както вие сте отбелязали, заслужават внимание и 

обсъждане, затова аз предлагам, може би по-късно ще трябва да го 

вземем и като решение, под някаква форма да направим някакъв вид 

открита дискусия, към която може да се присъединим и ние и всеки 

един заинтересуван, започвайки от преброителите, през 

изпълнителите на поръчката и всички останали. Защото твърде 

много и твърде тесни са гледните точки върху това, което се случва. 

На нас ни се налага да ги обобщим накрая. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги искат ли 

да вземат думата? Не виждам. 
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Понеже и аз обичам да зачитам закона, както преди малко ни 

направиха, чух, че Общественият съвет е независим наблюдател 

(така съм си го записала), чл. 55, ал. 1, изречение последно, казва 

само, че Общественият съвет подпомага дейността на Комисията. Не 

пише, че е независим наблюдател. 

Ние не мислим, че сме съвършени, не мислим, че нямахме 

грешки. Не мислим, че ще ни оправдае и това, че ни избраха на 20 

март, а изборите бяха обявени на 19 март. Показахме едно – че 

можем да работим денонощно и че произведохме изборите. Те не 

бяха обжалвани, не бяха оспорени. Считаме, че минаха спокойно, 

нормално. И успяхме да направим избори с три хиляди машини – 

нещо, което никой не вярваше. 

Не мислим, че сме безгрешни, пак казвам. Знаем си грешките, 

някои други ни ги показват, нормално е, човек не е много 

самокритичен. Но предлагам да си изпълняваме законовите 

задължения и каквото може да направим така, щото на 

предстоящите избори да сме си полезни. После да търсим кусурите е 

по-лесно, но е по-добре е да впрегнем усилията си, вашите познания, 

вашия опит и да направим някакъв по-добър продукт. Това е идеята. 

Ако разрешите, да благодарим за вашето участие, за това, че 

ни следите, че искате да ни коригирате. Това е в наша полза, ние 

знаем това. Но молим да ни помагате, защото малко хора помагат на 

ЦИК, по-скоро е лесно да се търси вината, тя да е обичайният 

виновник за всичко, независимо за законодателство, за други 

проблеми. 

Още веднъж да кажем благодарим! Нашият анализ ще бъде 

готов, както е по закон, вероятно до четвъртък вече големия, пълния 

анализ, той ще излезе в Бюлетин, вие ще го получите. Другият 

анализ, който е в Правна комисия, е качен на нашата страница, 

вашият доклад също. 

Така че, искрено благодарим за работата ви! 

Господин Гунчев, заповядайте. 
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ТОДОР ГУНЧЕВ: Благодаря, госпожо председател. Може да 

разчитате на нас, че със сигурност ще ви казваме това, което 

мислим, и със сигурност ще се опитваме да подобрим процеса като 

цяло и в частност дейността на ЦИК. Пример за това, че ние, както 

каза Велко, сме общо взето с различни мнения, но към момента 

преобладаващото мнение на колегите от Обществения съвет е, че 

вместо да сме в ролята на един мърморещ критик, който седи и след 

като си направите грешка, казва, виждате ли, вие тук сбъркахте, ние 

в момента искаме да се включим по-активно и се опитваме да го 

направим. Пример за това е и включването на наш представител в 

дейността по подготовката на обществената поръчка. Затова може да 

разчитате, че когато е необходима експертизата, ще сме тук. 

Също не сме безгрешни, не очаквайте, че ние също няма да 

бъркаме. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим много! 

Приятен ден желаем! А сега да покажем папките. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме, колеги, 

с точка първа от дневния ред – Доклади относно искания за 

изплащане на възнаграждения на ОИК. Господин Димитров, 

заповядайте. 

 

Точка 1. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Започвам с доклад от Общинската 

избирателна комисия – Бобов дол. Искат изплащането на 1141 лв. 

Счетоводната справка е тук, контролният лист е тук. И един много 

дебел сет от документи, в които те са документирали това, че са 

направили две заседания, имат присъствие, протоколи, взели са 

решение да освободят един общински съветник по предложение на 
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председателя на ОИК, както и да го заместят със следващия от 

листата. 

Това е, което мога да докладвам. 

Заседанията са две, присъствали са всички членове. На 

първото е разгледано писмото на председателя, с което се иска 

замяната на общинския съветник, на второто, след като са събрани 

необходимите документи, са заменили този член с друг от същата 

листа, следващия по преференции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Предлага се изплащане на възнаграждение за проведени две 

заседания на ОИК. Не виждам изказвания. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. Гласуваме протоколно 

решение да се изплати възнаграждение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Стефка Стоева,   

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,  Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева); против - няма. 

Госпожо Ганчева, заповядайте, имате думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам ви искане за изплащане на възнаграждение от 

Общинската избирателна комисия – Рудозем, с вх. № МИ-27-71 от 

28 юни 2019 г. Искането е на основание наше решение. Приложено 

са ни изпратили необходимите документи. Искането е за изплащане 

на възнаграждение за заседание, което е проведено с участието на 

председател, заместник-председател, секретар и 6 членове, на 16 

юни 2019 г. Има становище съгласно контролен лист, че може да 

бъде поето задължението в размер на 469,49 лв. за изплащане за 

проведеното заседание. 

Предвид доклада ми ви предлагам да одобрим изплащане на 

възнаграждението, поискано за заседание на Общинската 

избирателна комисия – Рудозем, на 16 юни с участието на 

председател, заместник-председател, секретар и 6 членове. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Изказвания има ли? Няма. 

Моля, процедура по гласуване да одобрим изплащането на 

възнаграждения, както са поискани. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,  

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева); против - няма. 

Господин Джеров, имате думата по същата точка. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е искане за изплащане на 

възнаграждение на Общинската избирателна комисия – Карлово, с 

вх. № МИ-27-69 от 27 юни 2019 г. за дадено дежурство на 26 юни 

2019 г. от председател и секретар. Правното основание е Решение № 

2901-МИ от 5 ноември 2015 г. Има приложен контролен лист от 28 

юни 2019 г. за извършване на предварителния контрол от 

финансовия контрольор преди поемане на задължението. Приложена 

е счетоводна справка № 71 за размера на искането за 

възнагражденията. Самото искане също е приложено. Размерът е 95 

лева. 

Предлагам с протоколно решение да бъде одобрено 

изплащането на възнаграждението за дадено дежурство от 

председател и секретар на ОИК – Карлово, от държавния бюджет 

съгласно чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 2901-МИ от 

5 ноември 2015 г. на ЦИК 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

чухте доклада. Има ли изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,  
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева); против - няма. 

Преминаваме към точка 1а, колеги. Помолих господин 

Войнов да помисли върху предложения за олекотяване и 

подобряване протокола на СИК. Молбата беше отправена и към 

други колеги, той се отзова в писмен вид.  

Моля, колеги, да видите подготвения материал от господин 

Войнов. 

Качен е целият материал, включително мотивите и за това, че 

в София секциите ще извършват над хиляда и над две хиляди 

сумирания.  (Запознаване с материала.) 

Колеги, сложен е въпросът. Миля ви, четете, да го осмислим 

малко и да правим обсъжданията спокойно и на микрофон. Важен е 

въпросът. 

Би могло, има такова виждане, да се пипне разделът за 

протоколите за сегашните избори, за да може поне тези очевидни 

трудности и грешки да бъдат избягнати. В крайна сметка колегата 

Войнов е положил много усилия, нека да видим добро ли е 

предложението, как да се подобри още. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз виждам това за 

пръв път, колегата Войнов подробно е описал мотивите и 

промените, които предлага съобразно изложените мотиви, 

предлагам към този момент да остане за сведение, да се запознаем 

подробно и на следващо заседание, било утре, било вдругиден, да 

дискутираме този въпрос. Да не влизаме в такива дискусии, а всеки 

да си изгради някакво мнение по предложеното от колегата Войнов, 

за да не изпадаме в ситуация да обяснява тук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпросът наистина е 

много сериозен, така е. Други колеги? 

Господин Димитров, имате думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това, което малко ме смущава, е, че 

ще се работи с нещо, което се нарича подпротокол, тоест следващ 
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протокол, втори. Но би трябвало да се помисли дали е възможно да 

се направят паралелни полета, които да се запълват. Малко трудно 

ще бъде с преференциите, сещам се какво ще ми каже господин 

Войнов, но е хубаво да се погледне графично как стои, за да може да 

се направи известна оценка. Така на текст всеки може да си мисли 

различни неща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Вие предлагате, 

разбирам, протокола, който сме одобрили на предишните избори, 

господин Войнов да го направи с измененията, за да видим как би 

стоял, така ли? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, дори имам някакви идеи, ще ги 

обсъдя с него графично как изглежда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз съм направил това нещо, което 

господин Димитров, каза, мога да го кача в моята папка. Ще видите 

точно как изглежда един такъв протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Качете го така заедно с 

доклада ви, за да се види по-нагледно. 

Колеги, тогава приемате ли предложението на господин 

Баханов да се запознаете и на следващото заседание да проведем 

сериозно обсъждане след запознаването? Добре. Очакваме да качите 

и графичния материал. 

Колеги, преминаваме към втора точка  - Доклади по дела, 

жалби и сигнали. Господин Николов, имате думата. 

 

Точка 2. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административно-наказателни преписки. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаема госпожо 

председател, уважаеми колеги, в моята папка за днешното заседание 

се намира едно решение, което сме приели на 22 май, с което сме 

установили нарушение на чл. 183, ал. 2, и чл. 183, ал. 4 от Изборния 

кодекс. Въз основа на това решение на 23 май е съставен акт за 

установяване на административно нарушение № 34-ЕП, с което сме 
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установили двете нарушения по отношение на господин Волен 

Сидеров. Актът за установяване на административно нарушение е 

съставен в отсъствие на лицето, той е връчен на пълномощник на 

лицето адвокат, представен е надлежно пълномощно. В тридневния 

срок от получаване на акта за установяване на административно 

нарушение възражение по отношение на твърдените две нарушения, 

както вече казах  - едното е за това, че липсва надписът „Купуването 

и продаването на гласове е престъпление”, а чл. 183, ал. 4 е във 

връзка с нарушаване на доброто име на друг кандидат в рамките на 

съответната предизборна кампания. Както казах вече, не е постъпило 

възражение. 

Също в папката ми в днешно заседание има проект на 

решение. Да уточня, че проектът за решение е във връзка с 

правомощията на ЦИК по чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс, а 

именно изключението въз основа на съставените актове за 

нарушение по чл. 183, ал. 2 и ал. 4, ЦИК е санкциониращият орган с 

акт на колективния орган. 

В мотивите е описано накратко изпълнителното деяние. 

Трябва да кажа, че проектът на решение е съгласуван с госпожа 

Бойкинова, тя ми възложи преписката, мисля, че имаме решение в 

този смисъл, видяхме се и в петъчния ден. Трябва да кажа, че в 

проекта, който коментирахме с нея, се направи една корекция, а 

именно в проектът за решение съм отбелязал, че санкцията е глоба, а 

не имуществена санкция. Това е така, защото в приложената 

административнонаказателна разпоредба се говори единствено и 

само за глоба на административнонаказателното лице. 

Изрично съм посочил и основанието 496, ал. 3 в правните 

основания, което всъщност дава материал на компетентност на 

колективния орган да приеме съответния санкционен акт. 

След кратка дискусия, госпожа Бойкинова уточнихме да е с 

отворен аспект, уточнихме за двете нарушения, дотолкова доколкото 

се осъществяват за първи път, да се приложи санкцията за всяко 

едно от тях поотделно в минимален размер от 2000 лева. 
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Това е проектът за решение. Ако има корекции, съм готов да 

ги отразя. Това е втори санкционен акт при приложението на чл. 496, 

ал. 3 от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Два диспозитива, два 

пъти по минималния размер. 

Имате думата, колеги. Виждате проекта за решение. 

Предлагам от диспозитива да отпаднат изразите „не се отнемат 

вещи”, „не се присъжда”. След като няма такъв диспозитив, 

имплицитно се предполага, че е така. 

Колеги, имате думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: На втория ред на първия абзац 

има техническа грешка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И ако разреши 

докладчикът, на втора страница в третия абзац в диспозитива за пръв 

път се използва абревиатурата „ЗАНН”, не виждам някъде да е 

изписан цялостно законът. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Приемам бележката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, други бележки? 

Концептуални и граматически? 

И основателна бележка – секретарят на Комисията госпожа 

Солакова е два дни в отпуск, предлагам заместник-председателят 

госпожа Йосифова да подписва за втори подпис. Трябва да решим 

този въпрос, нашите подписи са само удостоверителни, иначе 

компетентният орган, който приема решението, е Комисията. 

Госпожо Иванова, имате думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз предлагам от 

проекта на решение да отпадне едно от посочените правни 

основания, а именно чл. 496, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, който 

визира правомощията на Централната избирателна комисия да 

съставя акт за установяване на административно нарушение. Би 

следвало да остане разпоредбата на чл. 496, ал. 3, която касае самото 

издаване на наказателното постановление. 
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И отделно от това имам едно предложение преди последния 

абзац, в който е указано, че решението подлежи на обжалване пред 

Софийския районен съд в седмодневен срок от връчването му, в 

разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от Закона за административните 

нарушения и наказания изрично е предвидено, че препис от 

наказателното постановление, а в случая препис от решението на 

ЦИК, следва да бъде връчено срещу подпис на нарушителя. Може 

би такъв диспозитив също трябва да имаме – да се връчи препис от 

наказателното постановление на нарушителите. Това е моето 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът приема 

ли? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз съм съгласен с отпадането на чл. 

496, ал. 2, т.1 в правните основания, на първо място. На второ място, 

имаме диспозитив, че решението подлежи на обжалване пред СРС 

чрез ЦИК в седмодневен срок от връчването му. Ако трябва, с оглед 

на процесуална икономия да посочим връчването му на нарушителя 

по реда на ЗАНН. Тоест в този последен диспозитив, а не отделен 

диспозитив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Съображението ми е разпоредбата на ал. 

2. на чл. 58, която урежда една хипотеза тогава, когато нарушителят 

не се намери на посочения адрес, а новият му адрес е неизвестен, 

тогава това се отбелязва върху, в случая, нашето решение и то ще се 

счита за връчено от деня на отбелязването. И в този смисъл ми се 

струва, че би било удачно да има и такъв диспозитив, че следва да се 

връчи препис от наказателното постановление. Както прецени 

Комисията, това е моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Като се допълни 

последният диспозитив „от връчването му на нарушителя по реда на 

ЗАНН”, изпълнява ли се тази цел? Или предлагате да има отделен 

нарочен диспозитив? Важно е, защото донякъде предопределяме 

съдържанието на нашите бъдещи решения. Ако приемем, че от 



 27

много глава не боли, да сложим един такъв самостоятелен 

диспозитив. 

КАТЯ ИВАНОВА: Мисля, че е удачно, защото 

систематически законодателят ги е разделил в отделни раздели в 

Закона за административните нарушения и наказания. Член 58 е по 

раздел четвърти, който казва на кого се връчва препис от 

наказателното постановление, в случая решението на ЦИК, което 

играе ролята на наказателно постановление. А в чл. 59 и следващите 

до чл. 63 вече е уредена процедурата пред кого подлежи на 

обжалване, чрез кой орган и в какъв срок. 

Но, пак казвам, няма никаква пречка, струва ми се по-добре 

издържано, ако има отделен диспозитив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът? 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Не възразявам да има отделен 

диспозитив. Вместо сегашния „Не се отнемат вещи в полза на 

държавата. Не се присъжда обезщетение”, което отпада, да впишем: 

„Решението се връчва на нарушителя по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания”. 

И отново да уточним, че прилагаме административно-

наказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2, която казва: „Който 

извърши предизборна агитация в нарушение на чл. 183, ал. 2, или 

наруши забраната по чл. 183, ал. 4, се наказва с глоба от 2 до 5 хил. 

лева.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания има 

ли, колеги? Ако няма други предложения, колеги, моля процедура 

по гласуване на предложения проект за решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: 15 (Стефка Стоева,   Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева); против - няма. 

Номерът на решението е 507, господин Николов. 
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Имате ли друг доклад в тази точка? Не. 

Колеги, предвид осезателното отсъствие на госпожа Солакова 

трябва да запълним тази липса. Предлагам за двата дни на нейния 

отпуск кореспонденцията, всички приети от Комисията решения да 

се подписват от госпожа Таня Йосифова, заместник-председател на 

Комисията. На основание чл. 53, т. 9 от Изборния кодекс предлагам 

да вземем такова решение – госпожа Йосифова да приподписва 

заедно с мен решенията, които взима Комисията. 

(Коментари извън микрофон на Решение № 507.) 

Уважаеми колеги, може ли да се върнем на предложението 

ми? Пред камерата изглежда, че дискутираме госпожа Йосифова 

дали да подписва или не. Две са опциите, но понеже миналия път ме 

замества госпожа Дюкенджиева пет дни, сега предлагам да има 

равенство, госпожа Йосифова да изпълнява тези функции. 

Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: 15 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева); против - няма. 

Колеги, продължаваме ли или се връщаме към решението на 

господин Николов? 

Госпожа Йосифова има думата, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, в моята 

папка можете да видите проект за решение. То е от същия тип като 

решението на господин Николов за налагане на административно 

наказание на доставчика на медийна услуга „Икономедия” АД, 

собственик на сайта „Дневник БГ”, за нарушение на изискването по 

чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс за неправомерно публикувани 

резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден от 

сайта на „Дневник БГ” чрез директни препратки към ютюб и вайбър. 

Както виждате, структурата е аналогична. И аз също като 

автокорекция ще си направя в диспозитива да се премахне 
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предпоследното изречение. И ако сте съгласни, също да включим и 

чл. 59 от Закона за административните нарушения и наказания в 

правните основания – това, което каза госпожа Иванова. И още едно 

изречение, че решението се връчва на нарушителя по реда на ЗАНН. 

Това са бележките, които аз си отбелязах, но ако имате и 

други, ще ги изслушам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте корекциите, които прави докладчикът. 

Господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз подкрепям корекциите, уважаеми 

колеги, те са в контекста на същия реквизит както и на аналогичното 

решение. Имам само едно предложение, отбелязано е името на 

сигналоподателя, предлагам името да бъде заличено и да бъде 

„сигнал с вх. № ЕП-72-2 от 26 май 2019 г.”. 

Нямам други бележки. Наистина тук санкционираме 

юридическото лице, поради което имуществената санкция е 

коректният запис. Подкрепям проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания? 

Други бележки, колеги? 

Ако няма други бележки, моля процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: 15 (Стефка Стоева,   Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева); против - няма. 

Номерът на решението е 508, госпожо Йосифова. 

Колеги, преминаваме към точката отваряне на запечатани 

помещения. Господин Арнаудов, имате думата. 

 

Точка 1б. Доклади относно искания за отваряне на 

запечатани помещения. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. 
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№ ЕП-14-48 от кмета на община Симеоновград за разрешаване на 

достъп до запечатано помещение стая № 1, находяща се на 

приземния етаж в сградата на Общинската администрация – 

Симеоновград, в която се съхраняват изборните книжа и материали 

от произведените избори за членове на Европейския парламент от 

Република България през 2014 г. и 2019 г.  

Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане 

срока на съхранение и предаването на книжата и материалите от 

2014 г. на дирекция „Регионален държавен архив”, гр. Хасково. 

В тази връзка съм подготвил проект на решение, с което 

разрешаваме отварянето на запечатаното помещение и предаването 

на тези книжа и материали на отдел „Държавен архив” при стриктно 

спазване на изискванията на наше Решение № 243.ЕП от 2 май 2019 

година. 

Проектът на решение е качен в моя папка. Предлагам да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Виждате проекта за решение. 

Не виждам изказвания. Моля, процедура по гласуване, 

колеги, на предложения проект за решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: 15 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева); против - няма. 

Номерът на решението е 509. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, само за сведение ви докладвам 

писмо с вх. № ЕП-06-204 от 28 юни 2019 г. от заместник-кмета на 

община Тетевен, с което писмо ни изпраща протокол за отваряне на 

помещение и заповед на кмета на община Тетевен. 

Нямам повече доклади в тази точка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Господин 

Баханов, имате думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, пристигнал е 

оригиналът на искане от кмета на община Аврен с вх. № ЕП-14-25 от 

28 юни 2019 г. С искането молят за разрешение за отваряне на 

помещение, в което се съхраняват неизползвани формуляри на 

изборни книжа в община Аврен, област Варна, от цитираните 

избори. Помещението представлява обезопасено хранилище, 

описано е къде се намира, с цел да бъдат извадени от помещението и 

унищожени при условията и реда, описани в решение на ЦИК. 

В тази връзка, уважаеми колеги, само ще припомня, че сме 

изпратили и все още нямаме отговор писмо до кмета на община 

Аврен във връзка с това искане, че не е нужно изрично решение на 

Централната избирателна комисия за това действие, ако в 

помещението се съхраняват единствено и само описаните в искането 

формуляри на изборни книжа, а е достатъчно само да използват 

Решение № 488-ЕП от 18 юни 2019 г. на ЦИК. Но в случай че в 

описаното в искането помещение се съхраняват и други изборни 

книжа и материали от произведени други избори или референдуми, 

трябва да уточнят какви изборни книжа и материали и от кои избори 

се съхраняват в същото. 

Докладвам това за сведение. 

Следващото искане е от община Балчик с вх. № ЕП-06-200 от 

27 юни 2019 г. От кмета на община Балчик ни е изпратена заповед и 

протокол за извършени действия от комисията съобразно т. 19 от 

наше Решение № 243-ЕП, заповед на кмета, с която е определил 

комисия за премахване на бюлетините, както и протокол от 27 май 

2019 г. за дейността на комисията. За сведение го докладвам. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря и аз. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, на мой доклад е разпределено искане за отваряне на 
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запечатано помещение от кмета на район „Одесос”, област Варна, 

като отварянето на запечатаното помещение е във връзка с наше 

указание, обективирано и в писмо с изх. № ЕП-06-206 от 28 юни 

2019 г., а именно, че сме се обърнали и сме указали да бъде 

поискано отварянето на запечатани помещения с цел изваждане на 

смарт карти. 

Подготвила съм проект на решение. Сочи се, че в това 

помещение се съхраняват изборни книжа и материали само от 

отминалите избори за членове на Европейския парламент от 

Република България, като той е във връзка с традиционните ни 

проекти за решения. 

Поставям на обсъждане въпроса, защото това е първото 

искане от подобен род, и все пак какво обсъждаме с оглед 

указанията, дали ние ще включим текст в проекта на решение, с 

който ще укажем начина за предаване, или с писмо ще обективираме 

указание до тези общини, до които сме писали в петък, как да бъдат 

предадени смарт картите. Това поставям на обсъждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В тази връзка има и 

свързан доклад на госпожа Дюкенджиева по въпроса за смарт 

картите и тяхното изваждане и връщане на „Сиела Норма”. Нека да 

го обсъдим, колеги. Лично моето мнение е, че в решението трябва да 

укажем, защото отварянето се извършва заради това. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако разрешите, госпожо 

председател, да, аз затова поставих въпроса на обсъждане с оглед на 

това, че ние им казваме: да, отворете. Дали сме указания, но нали все 

пак трябва да завършим процеса. 

Подкрепям също, както каза госпожа Стоева, че може би 

мястото е на един текст в решението. Другият вариант, както казах, с 

писмо да дадем указания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

дали да бъде предмет на решението. Целта на отварянето е тази. 

А да допълним ли и първия диспозитив – разрешава 

отварянето на запечатано помещение с цел…? 



 33

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, приемам, госпожо Стоева. И 

доколкото разбирам от оперативните обсъждания, се обединяваме да 

бъде допълнен текст за изпращане на смарт картите в Централната 

избирателна комисия, като според мен систематичното му място е в 

последния абзац, там, където говорим за копия и за протоколи. Ако 

това обединява Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания и 

допълнения, колеги, към проекта за решение? 

Ако няма други предложения, колеги, моля процедура по 

гласуване на решението. 

Гласували 13 членове на ЦИК: 13 (Стефка Стоева,   Силва 

Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева); против - няма. 

Номерът на решението е 510, госпожо Ганчева. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що приетото 

решение и доклад предлагам всеки един от докладчиците след 

приемане на решението с оглед оперативност и бързина да се свърже 

със съответната община, за да уведоми за приетото решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Възприема се 

предложението. Според мен е наложителна бързина. 

Госпожо Стойчева, имате думата по същата точка. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, постъпило е искане от кмета на община Бойчиновци, област 

Монтана, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 

2014 г. Това са единствените изборни книжа и материали в 

помещението, трябва да бъде извършена експертиза и изборните 

книжа и материали да бъдат предадени на „Държавен архив” – 

Монтана, а неценните документи да бъдат унищожени. 
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Решението е в този смисъл, може да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по предложения проект за решение от госпожа Стойчева. Гледаме 

Бойчиновци, област Монтана, и се предлага разрешаване на 

отварянето. 

Не виждам изказвания. Моля, процедура по гласуване на 

предложеното решение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: 12 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева); против - 

няма. 

Номерът на решението е 511. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Следващото искане за отваряне на 

запечатано помещение, колеги, е постъпило от кмета на община 

Вършец, област Монтана, за разрешаване на достъп до 

помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали 

от изборите за членове на Европейския парламент от 26 май 2019 г., 

тоест става дума за последните избори. 

Достъпът до помещението е необходим във връзка с 

унищожаване на останалите в резерв бюлетини, формуляри на 

изборни книжа, включително неизползвани печати от проведените 

на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от 

Република България, които не са предадени на секционните 

избирателни комисии от комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния 

кодекс, определена със съответната заповед на кмета на община 

Вършец. 

Проектът на решението е следният: да разрешим отварянето 

на цитираното помещение с цел унищожаване на останалите в 

резерв бюлетини, изборни книжа и неизползвани печати, като 

действията, които се извършват по унищожаването на посочените 

вече книжа, трябва да бъдат извършени съобразно изискванията на 

наше Решение № 488-ЕП от 18 юни 2019 г. След унищожаването на 
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останалите в резерв книжа следва кметът на община Вършец да 

изпрати на Централната избирателна комисия информация, 

съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, както и 

за унищожаването. И да се изпратят съответните копия от заповедта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли изказвания? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Стефка Стоева,   

Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева); против - няма. 

Номерът на решението е 512, госпожо Стойчева. 

Колеги, преминаваме в точка Разни. Господин Николов, 

заповядайте. 

 

Точка 3. Разни. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз искам чрез 

точка „Разни” да направя едно своеобразно продължение на точката 

за отваряне на помещения. 

С вх. № ЕП-14-47 от 1 юли 2019 г. е постъпило писмо-искане 

от кмета на община Аврен, област Варна, за отваряне на помещение 

с цел добиване със съответните смарт карти.  

Проектът, който е в моята папка в днешното заседание, е 

аналогичен на този, който разгледахме по предложение на колегата 

Ганчева във връзка с район „Одесос”. Писмото, което сме получили 

от община Аврен е по повод на наше писмо – нека отново да ви кажа 

– изх. № ЕП-28-06-19 относно смарт картите на всички общини в 

област Варна. 

Предлагам проект за решение. Посочено е къде е 

помещението – в Информационния център на община Аврен, ул. 

„Йордан Ноев” № 50. Моля, ако има корекции, да бъдат отразени. 

Разбира се, в случай че бъде прието решението, аз веднага, още днес 
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ще се свържа със секретаря на тази община с оглед на оперативност 

и бързина, както предложи колегата Ганчева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А приемате ли тези 

допълнения, които бяха направени при обсъждане на идентичното 

решение? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Разбира се, корекциите, които вече 

направихме в първия проект по абсолютно идентичен казус, ги 

възприемам и ще бъдат нанесени в този. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания, 

колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Стефка Стоева,   

Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева); против - 

няма. 

Номерът на решението е 513, господин Николов. 

Имате ли друг доклад? Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в моята папка за 

днешното заседание има едно писмо, за което по молба на госпожа 

Солакова и моля да гласуваме протоколно решение, с което да бъде 

последващо одобрено това писмо. Писмото е адресирано до 

Красимир Михов, изпълнителен директор на Печатницата на БНБ. 

Изведено е на 28 юни 2019 г., в петък, внася се на първото заседание. 

С него информираме господин Михов, че по данни на Националния 

статистически институт, които са получени при нас на 27 юни 2019 

г., броят на населените места с население над 350 души към 31 

декември 2018 г. е 1893. Разбира се, този брой не е окончателен, 

самата дата 31 декември 2018 г. не е меродавната дата. Съгласно 

Закона за административно-териториалното устройство на 

Република България общинските съвети ще формират статути на 

кметства по новите правила, въведени за формиране на кметство с 

оглед на населението, възможно е дори и през месеците юли и 
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август. Така че това е вероятна цифра, но тя има информативно 

значение за Печатницата. 

Така че от името на госпожа Солакова моля за вашето 

протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля процедура 

по одобрение. Беше много спешно писмото, затова си позволихме да 

изпратим тези данни. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Стефка Стоева,   

Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева); против - 

няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Вторият въпрос. Също в моята папка 

за днешното заседание има един файл „Функции на общинската 

избирателна комисия” от 2 юли 2019 г. Моля да се запознаете, 

представям го за сведение. Става дума за материал от осем 

страници, в който съм се постарал да представя основните функции 

на общинските избирателни комисии в периода от приключване на 

общите избори за кметове до изтичане мандата на съответната 

комисия. Оприличил съм осем такива: предсрочно прекратяване на 

пълномощия, на съветник; пълномощия на кмет; нови избори; 

частични избори; местни референдуми; разбира се, процесуалното 

представителство по всички видове дела, по които се конституират 

като страна общинските избирателни комисии, и представяне на 

различни типове доказателства; уточняваме най-накрая, че 

кметовете трябва да осигурят помещения и техника за 

функционирането на общинските комисии за целия период от 

четири години, в който те са съставени, а не само за активния период 

на предизборната кампания и на отчитане на резултатите от общите 

избори. 

Предназначението на материала го споделих в заседанието в 

сряда, тогава ми беше указано, че е хубаво да го представя до 1-2 

юли и то е следното: да се разработят нещо като обучителни 



 38

материали или по-скоро брошури, които да бъдат предоставени на 

общинските избирателни комисии, след като приключат общите 

избори. Подобен аналогичен материал има и колегата доц. 

Йосифова, който беше представен също на заседанието в сряда и 

беше относно видовете избори, които се провеждат в България. Само 

че, ако материалът, след като бъде прегледан, бъде утвърден, той 

трябва да има и вид за брошура, съответно би следвало да бъде 

технически обработен, за да може заявките за тези брошури да 

станат възможно най-бързо и да станат до края на  месеца. 

Аз мога да продължа с едно развитие. Ако, разбира се, тези 

брошури бъдат утвърдени, считам, че в периода януари, февруари 

или март бихме могли да проведем – предлагам това – обучение на 

общински избирателни комисии, две или повече, за различните 

части на страната, които са насочени именно към тези техни 

функции в периода след отминаване на общите избори. Те не са 

никак малко, и броят на местните референдуми нараства като цяло в 

страната. Надяваме се новите избори да са по-малко сега. 

Това, което е важно, е, че общинските избирателни комисии 

си имат съществени функции и една от тези функции ще бъде, че 

постоянните комисии към общинските съвети ще бъдат задължени и 

са задължени на новите общински съветници, над пет хиляди, да им 

проверят декларациите за несъвместимост и в случай че констатират 

такава, в периода януари-февруари 2020 г. да сезират общинските 

избирателни комисии за предприемане на съответните действия по 

компетентност. 

Материалът, пак да кажа, е за сведение, той е осем страници, 

намира се в моята папка. Моля да го прегледаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли? 

Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Постъпило е писмо  от господин 

Веселин Стоянов, то е в моята папка. Постъпило е на 28 юни. Това е 

четвърто писмо от този гражданин, предлагам ви го за сведение. 

„Искам да ви уведомя, че се отказвам от желанието ми за 
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разпечатване на изборно помещение, защото в момента не мога да 

събера необходимата сума за адвокатски услуги.” И т.н. 

Припомням, това е четвърто писмо от този гражданин. С 

първото писмо ни попита „как мога да разбера дали съм гласувал”. 

Дадохме отговор. Той не остана удовлетворен. С второто писмо 

уточнихме, че единствения начин е да се види съдържанието на 

избирателния списък, след като не знае дали е гласувал. С третото 

писмо каза, че ще акумулира адвокатски услуги, а с четвъртото ни 

отговаря, че не е в състояние да събере необходимата сума за това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим. Господин 

Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Искам първо да докладвам 

няколко документа, свързани с предаването на смарт картите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Дюкенджиева 

иска думата предварително. Заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, за информация, с вх. № 

ЕП-23-70-36 на дата 27 юни, което беше четвъртък, сме получили 

писмо от „Сиела Норма”. Може да видите самото писмо в моя папка 

в днешно заседание. С това писмо те поискаха да им бъдат върнати 

спешно всички смарт карти, които се използваха при машините в 

изборите за членове на Европейския парламент на 26 май. Държа да 

кажа, че въпросните карти са собственост на фирма „Комитекс”, 

които задължават „Сиела” да им бъдат върнати незабавно или 

съответно да се заплатят смарт картите. „Сиела” ни пише, че за тях е 

огромен проблем да не спазват договореностите със своите 

контрагенти и ако бъде наложена санкция или изискване за 

заплащане или закупуване на картите, ще бъдат принудени да 

прехвърлят тези санкции към Централната избирателна комисия. 

В тази връзка в петък се извадиха смарт картите и господин 

Войнов ще продължи нататък доклада. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, господин Войнов, 

заповядайте. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, както знаете, преди седмица 

взехме решение да бъдат извадени смарт картите, съответно на 28 

юни бяха извадени наличните смарт карти от кашоните, където се 

съхранява документацията от машинното гласуване. И съответно 

беше изпратено писмо с изх. № ЕП-23-76-21 от 28 юни (има ги 

всички писма в моята папка) до „Сиела Норма”, с което се канят на 1 

юли в 11 ч. да дойдат да им бъдат върнати смарт картите. 

С писмо с вх. № ЕП-23-70-37 от 1 юли „Сиела Норма” ни 

уведомява за представителите, които ще дойдат за получаване на 

картите. Приложено е и пълномощно с вх. № ЕП-23-70-38, с което се 

упълномощава Стефан Митков да получи смарт картите. Може да 

видите и приемно-предавателния протокол с вх. № ЕП-23-70-39 от 1 

юли, с който предаваме на „Сиела Норма” 12802 карти. До 15 

хиляди остават 2200 карти. Къде се губят? Не е предадена нито една 

карта от област Варна, за което стана въпрос и след разговор с 

Районната избирателна комисия, която вече не съществува, се оказа, 

че смарт картите от област Варна са в чувалите, които се съхраняват 

в общинските администрации. 

Въз основа на това на 28 юни е изпратено писмо до всички 

кметове на общини във Варна с указание да ни изпратят запитване за 

отваряне на запечатани помещения. Виждате, че днес вече са 

докладвани две такива. 

Останалите смарт карти къде са? От област Смолян не ги 

намерихме, оказа се, че картите са в Централната избирателна 

комисия, но явно в друг кашон. Може би пак ще трябва да се отварят 

кашони. От останалите области само в няколко области има пълно 

съответствие – Велико Търново от 520 карти са предали 520 карти. 

Същото е с Габрово, Ловеч и София-град, Двадесет и пети МИР. В 

останалите области има недостиг на карти, като най-големият е в 

Благоевград – 110, Добрич – 210 карти липсват, Пловдив-град – 290, 

София-град, Двадесет и трети МИР – 55 и Стара Загора – 215. В 

останалите области липсват между пет и 20 карти.  
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Според мен тези карти може би се намират в някои от 

кашоните и затова предлагам  протоколно решение  отново да се 

отвори помещението, да се прегледат всички кашони дали не е 

пропуснато някъде да бъдат извадени смарт картите. 

Това ми е докладът по смарт картите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги, 

работиха изключително усилено колегите. Писмото се получи в 

четвъртък някъде в 18,15 ч., в петък се работи много. Ние сме взели 

вече такова протоколно решение, вие просто продължавате работа, 

защото не са извадени всички карти или поне не сме сигурни, че са 

извадени наличните карти. Аз предлагам на основание взетото 

решение комисията да продължи работа. 

Друг доклад имате ли? Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Искам да ви докладвам още веднъж едно 

писмо до господин Лукаров да му се благодари за неговата 

отзивчивост, което ви докладвах миналия път и бяха направени 

забележки. Може да видите писмото, текстът е:  

„Централната избирателна комисия ви благодари за работата 

като председател на СИК в Люксембург в изборите за членове на 

Европейския парламент и за изрядния протокол, който предадохте. 

Благодарим Ви за предложението да създадете страница на 

ЦИК в LinkedIN, но нормативната уредба не позволява това.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Писмото е обсъждано, 

колеги, на предишното заседание, спомняте си. Върнахме го за 

редакция, направена е такава.  

Ако няма сега други бележки, моля процедура по гласуване 

да изпратим писмо с посоченото съдържание. 

 Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Стефка Стоева,   

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева); 

против - няма. 

Господин Ивков, заповядайте. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, гледам, че са качени в моя папка 

два доклада. Това са писма. Едното е покана за кръгла маса 

„Политическите партии в България. Етика, прозрачност, 

финансиране”. Тя е дошла с писмо вх. № ЦИК-00-489 от 28 юни. 

Датата на събитието е 6 юли 2019 г. от 11 ч. Молят до 5 юли да 

потвърдим участие. Виждате поканата. Целта е да се проведе 

широко обсъждане с участието на експерти, НПО-та и партии по 

въпросите, свързани с прозрачността на функционирането на 

партиите и с финансирането на политическите партии. 

Нямам предложение по писмото. Трябва да вземем решение 

ще изпратим ли представител, има ли желаещи колеги да вземат 

участие и принципно становище на Централната избирателна 

комисия дали ще изпраща представители. Знаем кой ни кани, знаем 

каква е темата, знаем датата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли желаещи колеги, които да заявят участие в тази 

конференция? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз считам, че бихме могли да участваме, 

ако има желаещи. Аз желая да присъствам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, господин Ивков. 

Други колеги? Не виждам други желаещи колеги. Тогава господин 

Ивков ще ни представлява. 

Друг доклад имате ли? Заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, има призовка, която е входирана 

с вх. № ЕП-08-66. Става въпрос за едно дело в Административен съд 

– Варна, във връзка с жалбата от Сдружение за оптимизиране на 

правосъдието. Аз прегледах цялата преписка, за да си припомня, 

защото имахме и други кореспонденции с въпросното сдружение. 

Случаят се касае за искане по Закона за достъп до обществена 

информация – защо нямаме качени протоколи от работни заседания 

и последният е от еди-коя си дата. 
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Централната избирателна комисия е отговорила, че всички 

протоколи на заседанията се качват съгласно закона. Преразказвам 

го по памет, не са точни цитатите. 

Обжалват отговора и молят съда да отмени решението на 

ЦИК и да ни задължи да предоставим исканата информация и да им 

присъди деловодни разноски. 

Аз мисля, че това е дело, по което ние можем да изпратим 

само писмено становище, или колегата, който е бил докладчик 

тогава, ако е в отпуск, друг, бих могъл и аз да се заема, или да 

изпратим юрисконсулт. С оглед предмета да командироваме 

юрисконсулт, още повече, че ако бъде отхвърлена жалбата, което е 

вероятно, могат да се присъдят на Централната избирателна комисия 

направените разноски, защото иначе само за път биха се присъдили. 

Считам, че делото е от такава сложност и от такова естество, 

че спокойно можем да оторизираме главен юрисконсулт да се яви. 

Ако решим изобщо да се явява представител на Централната 

избирателна комисия във Варна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте предложенията – писмено становище или да командироваме 

някого от юрисконсултите. Аз мисля, че колегата Бойкинова 

отговора на запитването на жалбоподателя СОПА, тя е в отпуск. 

Имате думата, колеги, кой от двата варианта да изберем. 

Госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, моето предложение е да 

се предостави писмено становище, без да бъде командирован 

юрисконсулт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът възприема 

предложението. 

Колеги, да приемем протоколно решение, с което да приемем, 

че ще изпратим писмено становище по подадената срещу нас жалба. 

Господин Ивков, ще го изготвите ли? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, разбира се, че ще го изготвя. Мисля, 

да го възложа на главния юрисконсулт и под мой контрол да го 
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внеса след това в заседание. Защото аз не съм работил много с този 

Закон за достъп до обществена информация, но ще се запозная и ще 

ви предоставя становище. Освен ако има друг колега, който е в по-

свои води специално с този Закон за достъп до обществена 

информация, ще му го предоставя с удоволствие. Ако не прояви 

някой желание, в следващото заседание, може би до четвъртък, ще 

ви предоставя становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, благодаря. 

Колеги, гласуваме.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева); против - няма. 

Госпожа Ганчева е последна в дневния ред. Тя отсъства в 

момента. 

Госпожа Дюкенджиева иска включване. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание има качен проект 

на договор за наем на госпожа Стойчева. Моля да го погледнем. 

Входящият номер е ЦИК-00-492. Знаете, колеги, че госпожа 

Стойчева няма жилище в София и така както и другите колеги, 

които имат сключен договор за наем за жилище, предлагам да 

погледнем този договор за наем и ако го одобрим, да упълномощим 

председателя госпожа Стоева съответно да подпише договора за 

наем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Ако няма изказвания, колеги, моля процедура по гласуване за 

сключване на такъв договор за наем и председателят да го подпише. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов); против - няма. 

Колеги, изчерпихме дневния ред. Има ли още някой, който 

желае да се включи днес в дневния ред? Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, аз съвсем накратко ще ви 

запозная с едно писмо, постъпило по електронната поща с вх. № 

ЦИК-07-86 от 27 юни 2019 г. Писмото е от чуждестранен гражданин, 

Матеус Стасиак. Писмото е на английски, помолих администрацията 

да направи бърз превод, тъй като са три изречения и няма смисъл да 

се дава за превеждане.  

Господин Стасиак ни пита следното: „Обръщам се към вас с 

молба за справка относно европейските избори. Опитвам се да 

намеря информация за броя гласове, които всеки един кандидат успя 

да получи на последните европейски избори през май, както и колко 

гласа успя всяка една партия да събере във вашата страна. Бихте ли 

били така любезни да ми предоставите такава информация или да ме 

насочите към някого, който би могъл да предостави такава. Искрено 

ваш, господин Стасиак.” 

Моето предложение е да отговорим на този господин с едно 

изречение, което гласи следното: „Търсената от вас информация се 

намира на страницата на Централната избирателна комисия на 

Република България в рубрика „Избори за членове на Европейския 

парламент”, подрубрика „Резултати”. 

И да се даде директен линк. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, 

предложението за писмо. Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 13 (Стефка Стоева,   

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов); против – 1 (Георги Баханов).  

Аз имам съобщения. Да припомня, че в 15,30 ч., такава е 

определената среща, ще дойдат от италианското посолство. 
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Господин Чаушев и господин Андреев, ще моля да присъствате на 

срещата. 

В 16,30 ч. е срещата с представители на Сдружението на 

общините. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Само да уточня по повод на писмото 

на колегата Арнаудов, че в нашия сайт в английската версия, на 

„Избори за ЕП” сме превели двете решения на английски език по 

повод на питане на друг гражданин. Така че бихме могли да го 

насочим и към тях – те са № 456 и 447. Там има почти всички данни, 

които търси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, готов е 

проектът за увод за Бюлетина, 41 страници. Срокът ни изтича в 

четвъртък. Качен е във вътрешната мрежа, моля да се запознаете 

внимателно, за да може в четвъртък  нашето заседание да започне с 

обсъждане на увода към Бюлетина, за да го пуснем за издаване. 

Закривам заседанието, колеги, насрочвам следващото 

заседание в четвъртък, 4 юли, 10 ч. 

 

(Закрито в 12,45 ч.) 

 

     

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      Стефка Стоева 

 

   ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      Таня Йосифова 

  

 

 

Стенограф: 

 Стойка Белова 


