
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 77  

 

На 5 юли 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклад относно протоколите на СИК.  

   Докладва: Емил Войнов 

2. Увод към бюлетина за резултатите от изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България, произведени на 

26 май 2019 г.  

   Докладва: Стефка Стоева  

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов и Силвия Стойчева,.  

ОТСЪСТВАХА: Георги Баханов, Мария Бойкинова, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева. 

 

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

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Откривам заседанието. 

Предлагам дневен ред с две точки:  

1. Доклад относно протоколите на СИК.  

   Докладва: Емил Войнов 

2. Увод към Бюлетина за резултатите от изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България, произведени на 

26 май 2019 г. 

   Докладва: Стефка Стоева 

Моля, процедура по гласуване на предложения дневен ред. 

Моля, процедура по гласуване на предложения дневен ред.  

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

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

против – няма, извън залата са (Емил Войнов и Ивайло Ивков).(   

Приема се единодушно. 

Колеги, понеже господин Войнов подготвя проекта си, нека 

да прекъснем за 5 мин., за да отида да помогна да редактираме, и ще 

продължим работата си, за да внесе завършения проект. 

Почивка 5 минути. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължава 

заседанието. 

Колеги, започваме да работим върху Увода към Бюлетина. 

 

2. Увод към Бюлетина за резултатите от изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България, 

произведени  на 26 май 2019 г. 

Предлагам да вървим страница по страница и ще нанасям 

бележките Ви. 
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Всички сте запознати с него, той е пространен, има какво да 

се съкращава, така че дайте да го направим по-стегнат и по 

приличащ на анализ, а другите, допълни данни, които ги има, ще 

влязат после в доклада.  Важно е да направим анализ и да го 

представим и на парламента, за да отчетем своевременно нашата 

дейност. След това ще представим обстоен доклад. 

Имате думата, колеги. 

Страница 1.  

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: На стр. 1 абзацът, който започва с 

„Новоконституираната Централна избирателна комисия“ 

предлагам да отпадне следното: „беше изправена пред 

предизвикателството в един кратък срок да организира и 

осигури по най-добрия начин произвеждането на изборите“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Други бележки на стр. 1, колеги? – Не виждам. 

Страница 2. 

Предлагам „ЦИК“, след като вече веднъж е използвано 

съкращението в края на първия абзац, навсякъде да бъде 

„ЦИК“, за да съкратим и обема. Имаме съкращение. 

Да седи ли новото лого или да свърши „Гласувай! Ти си 

част от Европа!“ – първият абзац, колеги? 

РЕПЛИКА: За логото не се налага. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не се налага, така е. 

Свършваме до там. 

Други бележки по стр. 2, колеги? – Не виждам 

изказвания. 

Страница 3. 

Не виждам желаещи за изказвания. 

Страница 4.  

Да оставя ли състава на Комисията в Увода? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Винаги е стоял 

РЕПЛИКИ: Да, да. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В този ред на 

мисли, на нашия сайт в английската версия разбрах, че още 

стои старата комисия. Може ли вече да е поправена? 

РЕПЛИКА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В имената на стр. 4 

нямате бележки? 

Страница 5. 

Предлагам последния абзац: „ЦИК изготви 100 броя 

нови образци на изборни книжа, приети с Решение“. 

Иначе „изготви и прие“ и „приети“ приети още веднъж.  

Други изказвания по тази страница?  

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: На стр. 5 в първия абзац, последното 

изречение, там, където говорим за незабавно публикуване след 

изготвяне на стенографските протоколи от заседанията“. Те 

всъщност са протоколи от заседанията на Централната 

избирателна комисия.  

Може би да променим нещо в редакцията. 

Не знам как точно да се случи, нямам конкретно 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нещо по-олекотено 

и по-обикновено. Това имаш предвид? 

КАТЯ ИВАНОВА: „Незабавно публикуване от 

протоколите проведените заседания на Централната 

избирателна комисия“. (Уточнение извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Как предлагате да 

стане? – „Воденето и…“. (Уточнение извън микрофоните.) 

Моля Ви, понеже изречението е много дълго и два пъти 

има „незабавно публикуване на протоколи, на решенията“, 

кажете точно кое да отпадне? 

КАТЯ ИВАНОВА: „Публикуване в 24-часов срок на 

протоколите от заседанията на Централната избирателна 

комисия“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: „Водене и 

публикуване в срок на протоколите“ или „в 24-часов срок“. 

РЕПЛИКА: „В срок“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: „В срок на 

протоколите от заседанията“. 

Други бележки по стр. 5? – Не виждам. 

Страница 6. 

Тя е безспорна. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Трябва да напишем работните 

групи. (Уточнение извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: „Формира от своя 

състав 15 работни групи“. 

Страница 7. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Само една прецизност, уважаеми 

колеги. 

Във втория абзац, където говорим за Методическите 

указания, предлагам във второто изречение на втория абзац 

просто да посочим, че са четири Методически указания.  

„Централната избирателна комисия с отделни решения 

прие четири Методически указания“, след което уточняваме 

какъв е предмета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, има ги по-

нататък. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Понеже тук ги споменаваме за 

първи път, за прецизност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки по 

стр. 7? – Не виждам. 

Страница 8. 

Не виждам желаещи за изказвания. 

Страница 9.  

Навсякъде пълното изписване на ЦИК преминава в 

съкратено. 
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Не виждам желаещи за изказвания. 

Страница 10.  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във втория абзац да падне 

последното изречение.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: /Там, където е съставът на 

СИК-те. Този абзац. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Други бележки, допълнения и предложения? – Не 

виждам желаещи за изказвания. 

Страница 11. 

Във втория абзац „чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс“ да се 

махне цялостното изписване. 

По-надолу „Агенция по обществени поръчки“ да се съкрати 

след първото изписване, защото после го има използвано като 

съкращение. 

В следващия абзац също да се съкрати „чл. 209, ал. 1 от 

Изборния кодекс“. Да няма излишни изписвания 

Има ли други изказвания по стр. 11? – Не виждам. 

Страница 12. 

Имам същите бележки горе „Изборния кодекс“ и то да бъде 

„след съгласуване с Министерския съвет“.  

Долу в абзаца за провеждане на обучението „ЦИК прие нива“ 

или по-скоро „одобри нива“? „Прие нива“ някак си не звучи. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „Одобри“. 

Други бележки по стр. 12? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: На мен това нещо не ми харесва 

много. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Как да бъде – „форми 

на обучение“ или как?  

На стр. 12 втория абзац от долу нагоре. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, не по тази 

страница, но забелязах нещо, което не сме включили. Ако 

Комисията сметне, че е удачно.  

Цитираме решението за приемане на Методическите 

указания за СИК-те в страната, но го няма за извън страната. И аз 

съм го пропуснала при изготвянето. Да се включи или където е 

общия текст, или в организацията на изборите извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Хубаво е според мен 

в Раздела „Извън страната“ да го сложим. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще дам едно изречение, ако 

Комисията не възразява.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги връщаме се на 

стр. 12. Стигнахме до „одобри начини на обучение“, казва господин 

Чаушев, защото „нива“… (Уточнение извън микрофоните.) 

Колеги, вижте, променя се цялото изречение. 

„За провеждане на обучението ЦИК одобри“, може направо 

„Методически правила“. (Уточнение извън микрофоните.) 

Отдолу пак седи „нивата на обучение включваха“. Може да 

се каже „обучението включва“.  

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: На същата страница, но във втория абзац 

на т. 7, второто изречение, където пишем „въз основа на правилата и 

с цел повишаване“ според мен не „компетентностите на членовете“, 

а може би „повишаване на квалификацията“. „Компетентностите“ – 

правомощията са им разписани в Закона. „Компетентностите“ не е 

точната дума.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Думата е точно „компетентности“, взети 

обучение, опит от знания, умения и навици. Квалификацията е 

присъждане на нещо, което е станало въз основа на някакъв си 

изпит.  

Думата „компетенция“ е точната дума.  

Ако искате, конкретната дума е „знания, умения и навици“, 

но в програмите след 1990 г., обърнете внимание, … 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако просто напишем 

„С цел повишаване знанията“ ще бъдат ли…? (Уточнение извън 

микрофоните.) 

Да го заменим със „знанията“? – Добре. 

Става „знания“. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: „И умения“. А умението е знание, 

приведено в действие. Това е умение. 

Коренът е „ум“ и умът се е превърнал в някакъв вид 

действие. Затова е първо знание, а след това – умение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме 

към следващата страница. 

Страница 13.  

Предлагам в последния абзац да се разделят с точка и запетая 

различните дейности, иначе се сливат само със запетая. 

Други бележки по стр. 13 има ли, колеги? – Не виждам. 

Страница 14.  

Добавяме Методическите указания за СИК извън страната в 

Раздела „Гласуване извън страната“. 

Други бележки? – Не виждам. 

Страница 15. 

Предлагам в последния абзац в средата след „избори за 

членове на Европейския парламент при гласуване с хартиени 

бюлетини“ да сложим точка и да започне „С Решение №…“, иначе 

изречението е доста, доста дълго. 

На много места се повтаря „Европейския парламент  от 

Република България“ за 26-ти. 

Ако ми разрешите, ще ги редуцирам да бъде „в отминалите 

избори“, „последните избори“ и т.н. Излишно се заема място и се 

утежнява. (Госпожа Катя Иванова говори на изключени 

микрофони.) 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да съкратим близо две 

страници, където изписваме всички решения, и да напишем 
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„Централната избирателна комисия“ там, където пише „прие 

редица“ – „прие еди-колко си принципни и организационни 

решения“. И да не ги изброяваме. 

Не виждам смисъл. Не знам каква е целта да изброим 

решенията, които така или иначе са публикувани, а това заема 

близо две, че и повече страници. Става много скучно четиво – 

три страници близо заемат.  

РЕПЛИКА: За научните работници не е скучно, то е 

радост за тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Съкращавам този 

раздел максимално. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: „Прие еди-колко си принципни 

решения“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: „Принципни и 

организационни решения“. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Горе е добре написано – за еди какво 

си „прие редица“. Вместо „редица“ цифрата. Ще сметнем броя 

на решенията. Може да напишем „публикувани на интернет 

страницата на ЦИК“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, това ще 

остане за доклада. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ще съкратим три страници пък и не 

само. Струва ми се излишно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да остане след това 

на стр. 15 „С Решение №… ЦИК прие Методическите 

указания“, защото те са четири и са важни? 

Други бележки на стр. 15? – Не виждам. 

Страница 16. 

Предлагам от първия абзац горе „В своята работа СИК се 

ръководеха“ да отпадне „основно от Методическите указания“ 

и да се изнесе на нов ред като нов абзац, защото започва нещо 

различно да се говори.  (Госпожа Катя Иванова говори на 

изключени микрофони.) 
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Други бележки? – Не виждам. 

Страница 17. 

Абзацът „В обучителния портал бяха публикувани“, 

предлагам да стигне до „извън страната“ и другото изречение да 

бъде на нов ред, защото касае други проблеми. (Госпожа Катя 

Иванова говори на изключени микрофони.) 

Не, стига до там „извън страната“ и следващото 

изречение „ЦИК разработи“ да мине като нов абзац. Иначе се 

губи. 

Други колеги? – Не виждам. 

Страница 18. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Преди „Машинното гласуване“ 

на стр. 18 има един абзац, в който пише, че сме разработили 

тестове. Това се повтаря, защото на предходната страница са 

изброени – те са едно, две и три. Така че този „Не на последно 

място с цел самоподготовка“ предлагам да отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Кое да отпадне? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последния абзац преди 

„Машинното гласуване“. 

„Не на последно място с цел самоподготовка ЦИК разработи 

и публикува тестове“. 

Разработването на тестовете и публикации в предходната 

стъпка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, отпада 

последния абзац. 

Надолу до края на стр. 18 не виждам желаещи за 

бележки. 

Страница 19. 

Предлагам преди „ЦИК възложи одит…“ да сложим 

абзаца, който повтаряме многократно – „Бяха отправени 

искания до държавни органи да сертифицират и одитират и 

това не беше изпълнено“. 
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Предлагам да сложим този абзац, защото тук се почва 

направо с… 

Предлагам следващия абзац: „Препоръките и 

заключенията бяха взети предвид при провеждане на 

машинното гласуване“ да отпадне. 

По-следващия абзац: „Машинно гласуване се осъществи 

при добра организация и взаимодействие между ЦИК, 

Министерския съвет, МВР,… 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам предложение. Да махнем от 

стр. 19, където говорим за одит и функционална сертификация 

съгласно обществена поръчка с предмет, защото само три реда 

по-нагоре го има този предмет на обществената поръчка и тук 

не е тематично. Тук говорим вече за сертификацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, приемам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В следващия абзац: 

„При добрата организация и взаимодействие“, предлагам да 

останат само държавните органи, СИК-ве и РИК-ве и да 

отпаднат „Сиела Норма“ и „Информационно обслужване“ АД, с 

които ние сме в договорни отношения. Там се уреждат от 

договора. 

Кажете, колеги, така го правихме веднъж? (Господин 

Ивайло Ивков говори на изключени микрофони.) 

Но трябва ли да пишем, че във взаимодействие със 

страните, с които сме в договорни отношения? Това питам. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не е важен въпросът. Ако искате да 

го гласуваме бързо, аз мисля, че не можем да махнем от всички, 

така наречени шеърхолдери, с които сме си сътрудничили, най-

важния – този, който спечели конкурса и с който си 

сътрудничехме през цялото време на произвеждането на 

изборите, и е хубаво да остане. Дали ще остане като име на 

дружеството или ще остане като победителя в конкурса, аз 

нямам претенции, но мисля, че е малко целенасочено някак си 
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да махнем точно тях. (Госпожа Севинч Солакова и госпожа 

Катя Иванова говорят на изключени микрофони.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля да 

говорите на микрофоните. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение е да 

отпадне целия абзац. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ново 

предложение. Чухте господин Андреев. 

Ако мен ме питате, аз специално за този увод да 

разказваме за взаимодействието, наистина едва ли обогатява 

нещо.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нека да гласуваме това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чакам 

дискусия. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Подкрепям колегата Андреев 

този абзац да падне от Увода. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Старая се да не се обаждам там, 

където става въпрос само за формулировка. Този абзац на мен 

ми харесва и е важен. Може да бъде трансформиран така, че да 

сме доволни, но не бива да пада. 

Едно от най-важните неща при произвеждането на 

машинното гласуване за първи път в историята на страната в 

такъв голям размер и без да има каквито и да е изкривявания на 

изборния резултат, които да доведат до това, че той да е 

различен, ние е хубаво да напишем, че се е осъществил при 

добра организация и взаимодействие между тези, които го 

направиха. Дали ще ги описваме или ще напишем „добра 

организация и взаимодействие между всички“ субекти ли ще 

бъде, страни ли ще бъде, организации - О'кей. Може с едно 

изречение, да не ги изброяваме, но защо да падне 
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организацията. Точно тази колаборация доведе до един добър 

старт, ако не друго, на машинно гласуване в такъв обем. 

Аз държа да остане. Така че трябва да се подложи на 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли 

предложения от други колеги? – Не виждам. 

Започваме с гласуване на последното предложение от 

господин Андреев – да отпадне целия абзац, започващ с 

„машинно гласуване при добра организация“ и завършил до 

„приключил“. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 9 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, и Силвия 

Стойчева), против – 6 (Кристина Цанкова-Стефанова, Таня 

Йосифова, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков и Николай 

Николов), извън залата е (Димитър Димитров).  

Абзацът остава. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, предлагам този абзац да бъде 

редактиран по следния начин: „Машинното гласуване се осъществи 

при добра организация и взаимодействие между избирателните 

комисии, органите на изпълнителната власт и другите институции в 

съответствие с правомощията им по Изборния кодекс“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Предлагам, колеги, да се махне само 

„при добра организация“, да остане „се осъществи при 

взаимодействие“, тоест без да даваме оценка. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Йосифова 

предлага да отпадне „добрата организация“, да остане „при 
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взаимодействието на“ и да се изброят. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

Колеги, до кога ще стоим на този текст? Най-лесно от това е 

един странен способ да гласуваме. Ние се стремим да направим един 

доклад, който да изразява нашата обща воля.  (Господин 

Александър Андреев говори на изключени микрофони.) 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В края на абзаца има 

„благодарим на“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В края е изписано.  

Колеги, има две предложения – нова редакция на текста, 

която даде госпожа Иванова, и другото предложение е да 

отпадне израза „добра организация“. (Госпожа Йорданка 

Ганчева говори на изключени микрофони. Уточнение извън 

микрофоните.) 

Още в началото, когато започнахме да обсъждаме 

частичните доклади на ръководителите на групи, госпожа 

Солакова каза нещо много важно. В Увода не трябва да има 

оценъчен елемент от нас – колко сме добри, колко сме много 

добри, отлични. Просто фактите! 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз затова казах да го махнем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Вече го гласувахме 

и, за съжаление, не събра мнозинство. (Реплики.) 

Какво е било предложението? (Реплики.) 

Аз чух друго. Чух, че колегата Чаушев е имал 

предложение. (Госпожа Катя Иванова говори на изключени 

микрофони.) 

Знам, просто Ви изчаквам. Ще спра да чакам.  

Гласуваме последното предложение на госпожа 

Йосифова – да отпадне израза „добра организация“ и да остане 

„при взаимодействие“. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 7 (Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 
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Мирослав Джеров и Николай Николов), против – 6 (Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева и Силвия Стойчева), извън залата 

са (Димитър Димитров, Ерхан Чаушев и Ивайло Ивков).  

Колеги, гласуваме предложението на госпожа Иванова – 

вместо да се изброяват всички органи, да се заменят със 

събирателните понятия. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова и Мирослав Джеров,), против – 3 (Кристина Цанкова-

Стефанова, Николай Николов и Силвия Стойчева), извън залата са 

(Димитър Димитров, Ерхан Чаушев и Ивайло Ивков).  

Приема се. 

Продължаваме нататък, колеги. 

„До 26 май 2019 г.“, предлагам да отпадне „като“, да се 

сложи точка и „Машините за гласуване“ да бъде ново 

изречение. Това е нова мисъл. 

В следващия абзац да отпадне изписване на „Изборния 

кодекс“. 

В по-следващия – още сме на 19 стр.  

В следващия абзац, ако помните, при гласуване на 

другия анализ цифрата „26,80“ отпадна и я сложихме с 

процента, който е спрямо гласувалите граждани. Спомняте ли 

си? 

РЕПЛИКИ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така че не мисля, че 

е редно да има различие. Тук е взета друга данна. 

Данните в анализа са 158 967 избиратели, които са 

гласували машинно, а не само действителните гласове и 

процента е 27.7. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това трябва ли да бъде в 

доклада?  

Страница 20. 

РЕПЛИКА: Това, първо, не е вярно и, второ, е излишно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Второ, много важно 

в село еди кое си колко процента са гласували не е мястото в 

този материал. 

Защо да го сочим? Нали искаме да дадем нещо 

обобщено? Можем да го напишем после в доклада, но сега за 

анализа… 

Предлагам тези два абзаца – за с. Септемврийци и за 

гр. Сърница да отпаднат изцяло. (Господин Бойчо Арнаудов 

говори на изключени микрофони.) 

Защо да отпадне? Това е обобщена данна. Тя не е за две 

села, това е за цялата страна. (Уточнение извън микрофоните.) 

Другото пак е данна за цялата страна, не са частични. 

Имате ли други бележки по стр. 20, колеги? 

За гр. Сърница и с. Септемврийци да седят ли? – Добре, 

да седят. 

А сметките при 13-часовия изборен ден? – Добре. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако остане, трябва да се оправи № на 

секцията в с. Септемврийци, защото липсва една цифра. 

Други бележки по стр. 20? – Не виждам. 

Страница 21. 

КАТЯ ИВАНОВА: На стр. 21 да бъде „комитети“, а не 

„комитета“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

Заменяме „а“ с „и“ – в множествено число. 

Други бележки? – Не виждам бележки. 

Страница 22. 

При таблици и изброяване едва ли има някакви бележки. 

Имате думата, колеги. Не виждам желаещи.  

Страница 23. 
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Табличен вид. Вярвам, че сте я прегледали. 

Същото е положението със страница 24 – „Регистрация 

на наблюдатели“. 

Ето и за господин Димитров горе - регистрирани 

кандидати жени 95, а 223 – мъже, като имате запитвания. 

Страница 25 – Наблюдатели. 

Страница 26 - Социологически агенции. 

Не виждам изказвания. 

Страница 27 - Разяснителна кампания. 

В първия ред предлагам да падне „от“ пред „ИК“. 

Изречението „Подготовката на кампанията“ да започне 

на нов ред, за да се отличи. 

По тази страница нямам други бележки. 

Имате ли други бележки по стр. 27? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В последното изречение преди 

т. 12, заради това, че не е регистрационен режима за 

представителите. Може би за секциите извън страната пред 

ЦИК бяха представени 24 представители на партии и коалиции 

и регистрира. Така излиза, че са регистрирани. (Госпожа 

Севинч Солакова говори на изключени микрофони.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Застъпници на 

24 кандидатски… 

Има ли други бележки по 27 стр., колеги? – Не виждам. 

Страница 28.  

„Взе предвид проведени разяснителни кампании, в които 

като основен източник…“. (Госпожа Севинч Солакова говори 

на изключени микрофони.) 

„на които ЦИК си постави и с оглед последните 

изменения“, ако искате?. 

Други бележки на тази страница, колеги? – Не виждам. 

(Получава се разминаване между страниците на Увода при 

Председателя и другите членове на Комисията.) 
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За всички граждани над 18-годишна възраст. За това ли 

говорим?  

РЕПЛИКА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И какво става? – 

Нищо не става. 

Следваща страница – при мен е 28. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тук трябва да отпадне „гласуващите 

за първи път“, защото аз не си спомням нещо специфично на 

тези избори. На предишните пратихме писма и можеше да се 

види, но сега не виждам. 

(Госпожа Кристина Стефанова говори на изключени 

микрофони.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не е вярно. Само че 

не е изпратено. 

Няма изпратено писмо. Така ми казаха от 

Министерството. Така и от тук в пощата няма изпратено писмо. 

Проверила съм. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Все пак правя предложение да 

отпадне, защото имаме ученици и студенти, което е хубаво да 

остане. Имахме и тук среща. Но гласуващите за първи път са 

ученици и студенти. Може и някои да не ги пращат на 

училище, но това е друг въпрос. 

Все пак „гласуващите за първи път“, ако сме съгласни, 

да отпадне. Ако няма съгласие, ще си оттегля предложението. 

(Уточнение извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Искате ли точно 

сега да не изясняваме, че няма изпратено писмо? 

Предлагам „граждани над 18-годишна възраст и 

граждани в неравностойно положение“ и, разбира се, 

„граждани на други държави – членки на Европейския съюз“. 

Кои са ученици, студенти… (Уточнение извън микрофоните.) 
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Добре, „на ученици, студенти и граждани на държави 

членки“. 

Страница 30. 

В началото „аудио визуални произведения“. (Уточнение 

извън микрофоните.) 

Моля, обсъжданията да ги правите на микрофон. 

Има ли други предложения по стр. 28? – Не виждам. 

Следваща страница. 

Колеги, първият абзац при мен – „Както и до 

Министерството на външните работи, които публикуваха 

материалите на тяхната страница и на страницата на 

дипломатическите представителства“ и изведнъж започва „До 

Съюза на инвалидите, до Здравната общност, до родителите на 

деца с епилепсия“.  

Този абзац очевидно няма място. 

Следващото изречение: „ЦИК изпрати писма до 200 

доставчици“ и започва: 30 сек. една таблица. Тя как се връзва с 

предишното изречение, защото аз не виждам връзката между 

таблицата и словесната част? 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Във втория абзац на стр. 29 там, 

където започва „със съдействието на Столична община, 

„Метрополитен“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ дадоха 

съгласие“ да отпадне „със съдействието“ или да се промени, 

защото или са дали съгласие за безплатно, или с тяхно 

съдействие е осъществено излъчване на клиповете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Столична община е 

съдействала двете търговски дружества да участват. Аз така го 

разбирам. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И аз така го разбирам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли значение с 

кое съдействие? (Уточнение извън микрофоните.) 
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Разбирам, но нали говорим за нещо обобщено. 

(Уточнение извън микрофоните.) 

Не, със съдействието на Столична община тези две 

търговски дружества, които са с принципал Столична община 

„излъчиха“. 

КАТЯ ИВАНОВА: „Излъчиха“, а няма да бъде тогава 

„дадоха съгласие за безплатно“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, „излъчиха 

безплатно“.  

КАТЯ ИВАНОВА: „Бяха безплатно излъчени и бяха 

разпространени брошури в метрото и в градския транспорт“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, говорим за 

200 доставчици на медийни услуги и изведнъж долу виждам 

четирима – БТВ, Нова, БНТ и България Он Еър. (Госпожа 

Кристина Стефанова говори на изключени микрофони.) 

Едното е какво сме излъчили от 24 април до 25 май 

2019 г., а пък другото е до 26 май 2019 г. И двете таблици една 

до друга просто не се връзват към текстовете. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Мисля, че целия текст е доста дълъг 

за разяснителна кампания и предлагам всички таблици да 

отпаднат. В описателен текст да се опише с две изречения 

както е – за еди кое си се обърнахме към еди колко си 

доставчици. Сключихме с четирима, за еди кой си се обърнахме 

… 

Самата таблица изведнъж 30 сек., период 24 април – 

26 май  2019 г., не ми е… Да не говорим, че не се връзва с 

предходното изречение по никакъв начин. Не виждам с какво се 

пострада този увод, ако махнем секундите и броя на 

излъчванията. Има достатъчно информация за тях. 

Предлагам да отпаднат всички таблици.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Стефанова. 
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, когато Ви 

представях Увода за Бюлетина по разяснителната кампания, 

освен че коментирахме броя на излъчванията и сключените 

договори, тогава ме накарахте да направя и финансова 

обосновка на изразходваните средства по разяснителната 

кампания. Така че при положение, че сме коментирали и 

разходването по перо „Разяснителна кампания“ , би трябвало да 

имаме отчет на броя на излъчванията, съгласно договорите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е обосновано, 

но въпросът е: трябва ли да седи табличния вид? 

При мен страницата е 29. 

Виждате ръководителят на групата държи. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Също така по време на 

активен период всички задавахте въпроси за ефективността на 

кампанията. Не виждам къде на друго място може да се отчете 

ефективността като количествено изражение освен тук?! 

(Уточнение между госпожа Кристина Стефанова и госпожа 

Катя Иванова.) 

Анализът вече е готов, госпожо Иванова. Ти за какъв 

друг анализ ми говориш? Нека да се разберем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз също считам, че може да 

отпаднат някои данни и с оглед да не товарим толкова текста. 

Все пак става въпрос за Увода към Бюлетина. 

В дискусията, която провеждаме, с оглед Увода към 

Бюлетина, доколкото разбирам, се обединихме да бъдем 

кратки, ясни и фактологични в този Увод на Бюлетина.  

С оглед на това предлагам, тъй като не знам, госпожо 

Председател, Вие сте на стр. 29, но аз прочетох на стр. 31 с 

оглед таблиците, които са разположени, проведената 
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информационна кампания в интернет медиите беше ефективна 

и успешна.  

Това изречение, казахме, че няма да си даваме оценки в 

Увода към Бюлетина, да съкратим такива оценъчни. И 

навсякъде, не само за разяснителната кампания, ако ще 

спазваме един принцип, да го спазим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Абзацът точно, ако 

обичате, с какво започва? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: При мен е на стр. 31 – 

„Проведената информационна кампания „Избори за членове на 

Европейския парламент 2019“… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Отишли сте много 

напред. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Извинявам се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: С оглед на принципа за единство 

и за равенство – има таблички в другите раздели, колеги. Има 

таблица при регистрация на кандидати, има табличка при 

наблюдателите, има таблици, които подчертават, не са чак 

толкова много като цяло в целия този материал.  

Подкрепям двете таблици да останат. Смятам, че няма 

никакъв проблем едната, която е съвсем малка, да се премести 

на систематическото й място там, където говорим за видео 

клиповете, да продължим после с „Метрополитен“-а с 

безплатното разпространение на брошури, да минем на радио 

клиповете и да си остане там, където е втората табличка. Не са 

чак толкова много според мен и дават данни, които са 

интересни и които прилягат на Увод, според мен поне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Взимам думата отново, за да 

изразя не с оглед раздела, който гледаме, а дали ще спазим 
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принципа да бъдем кратки, ясни и фактологични с оглед 

другите данни, които се съдържат в Бюлетина. Защото 

примерно, ако ще запазим по-обстоятелствения тон и по-голяма 

фактология, предлагам да включим и брой застъпници, брой 

наблюдатели, брой на заявленията за гласуване извън страната. 

Тогава Уводът според мен ще стане към стотина страници. 

Всъщност ние гледаме Увода към Бюлетина, който преди малко 

гледането в оперативен порядък общо е, че има една 

фактология, която отразява историята на изборите с оглед 

фактите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Само две изречения. Тези две 

таблички, за които спорим вече поне 3-4 минути, всъщност са в 

контекста на общия тон, който е зададен на този вид Увод – да 

има по-голяма конкретика и в другите раздели, в това число. 

Ето защо те са удачни според мен. Ако ги махнем от тук, 

трябва според мен да коригираме и другите раздели като се 

свалят табличките за застъпниците, за наблюдателите и т.н.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз бих предложила 

много по-прост вариант – след първото изречение: „Изпратили 

сме писма до над 200 доставчици. Общият брой на излъчените 

клипове е 1197. 

Хем казваме какво сме направили, хем не го делим на 

БТВ, на „Нова“. Това може и във втората таблица – общият 

брой на клиповете 587. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Щях да кажа това, което Вие казвате, 

с друга редакция, но съм съгласен и с тази, защото от там 

тръгна – че тази таблица седи във въздуха, а не че… 

Ако възприемем това, аз съм съгласен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 
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КАТЯ ИВАНОВА: На стр. 29, последния абзац, който е 

много обширен, пишем, че са изпратени писма до всички 

общини и до Националното сдружение на общините в 

Република България с молба за съдействие. След израза 

„постоянно пребиваващи в Република България“ се вкарва един 

текст, който няма смисъл.  

Може би трябва да се прередактира и да стане, че са 

изпратени писма до всички общини и до Националното 

сдружение на общините в Република България с молба да 

публикуват на  интернет страниците си динамичните и 

статични банери на ЦИК, както и с молба за съдействие за 

разпространение на видео клиповете и дигиталната брошура, 

предназначена за граждани на държави – членки на 

Европейския съюз, постоянно пребиваващи. Иначе този текст 

стои без никакъв смисъл, така, изолиран. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Убедена съм, но 

казвайте за корекции, за съкращаване. 

Анализът е общ и няма своя и чужда работа. (Уточнение 

извън микрофоните.) 

Колеги, казвайте какво да отпадне? (Госпожа Катя 

Иванова говори на изключени микрофони.) 

Това го минахме. (Госпожа Катя Иванова и госпожа 

Йорданка Ганчева говорят на изключени микрофони.) 

Моля Ви, искам точно как започва изречението. 

(Госпожа Катя Иванова говори на изключени микрофони.) 

Това го минахме. (Госпожа Катя Иванова продължава 

да говори на изключени микрофони.) 

Колеги, хайде да си стоим на страниците, да не скачаме 

три страници напред. Вървим страница по страница. Като 

дойдем там го обсъждаме 

Заповядайте, господин Ивков. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: На стр. 30 сме. Малко наистина да 

въведем ред, защото тук не може просто така да се ореже. 

Написани са много. 

На стр. 30 горе възприехме всички предложението на 

председателката – да я няма първата таблица, след първото 

изречение да последва, че бяха излъчени 1197 клипа. Бих 

допълнил „с продължителност 30 сек.“, за да е ясно, и слагаме 

точка. 

След това предлагам същия подход да приложим и с 

радиата – 587. След като възприехме този подход единодушно, 

да вървим така – пак с едно изречение. Как сме ги преговаряли, 

това не е нужно. „Бяха излъчени еди колко си радио клипа, с 

продължителност еди колко си“. След това статичните и 

динамичните банери са общо еди колко си и да приключим с 

четири изречения тази страница без трите таблици, като 

обобщим само трайния резултат. 

По-нататък да отидем на стр. 31, за да си възстановим 

оперативния ход, в който бяхме досега. 

Да видим сега има ли предложения по стр. 31? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Само че малко 

преди това имаше бележки – оценъчния елемент: „Проведената 

информационна кампания в интернет, медиите беше ефективна 

и успешна“. Така ли беше? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Направих предложението малко 

по-рано, извинявайте, госпожо Председател.  

Считам, че целия абзац трябва да отпадне тук и също 

така, да Ви кажа честно, и другия абзац, с оглед на това, че 

дава оценка за покритието на нашата разяснителна кампания, с 

оглед на това, че се обединихме около фактологичния подход 

при Увода за Бюлетина, а не да даваме оценки. Според мен тези 

данни, които са много важни и всъщност показват покритието 

на нашата разяснителна кампания като факти, че е успешна, 
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биха били плод на коментар и на обсъждания при друг наш 

документ или решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А не може ли само 

да отпадне първото изречение – „Проведената информационна 

кампания беше ефективна и успешна“ и да остане другото: 

„Показателите сочат“? (Уточнение извън микрофоните.) 

Кажете, колеги, какво да отпадне? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Първия и втория абзац. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И до справката от 

Google, и тя ли?  

РЕПЛИКА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. (Уточнение 

извън микрофоните.) 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Последното изречение от 

предпоследния абзац: „От анализа на количествените резултати“ 

отпада. Първото, второто, третото тире, четвъртото и по-нататък. 

Всичко това е в оценъчната част. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: От къде до къде, само 

като изрази? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: От „Анализа на количествените 

резултати“ на стр. 31 до „Централната избирателна комисия 

направи публикации“, цялото да отпадне.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: И това.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: На първата страница на 

стр. 29 го има с Нова Испания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, вървите по-

напред от мен, затова искам да вляза в крак, защото не 

разбирам от къде до къде. 

След като отпаднаха горе двата абзаца – справката в 

Google и проведената информационна кампания, започва 

следващият абзац: „В социалните мрежи ЦИК сключи договор“. 

Не знам как „В социалните мрежи“?! Изречението не е ясно.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това е на стр. 31. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз съм още там и тук 

имам въпрос. Според мен трябва да отпадне. Да остане: „ЦИК 

сключи договор с изпълнителя“ еди кой си. (Госпожа Севинч 

Солакова говори на изключени микрофони.) 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като решихме, че 

оценъчната част трябва да отпадне на стр. 31 в предпоследния абзац 

да отпаднат двете последни изречения, заедно с всички тирета, 

които продължават и на следващата страница до „Централната 

избирателна комисия направи публикация“. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова 

казва: от изречението „Кампанията във Фейсбук се реализира“ до 

„политически партии и други потребители“ тези абзаци да отпаднат. 

Така ли е? 

РЕПЛИКА: Точно така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, 

продължаваме. 

Да оставя ли табличката за „Метрополитен“, Централна гара, 

структурите на МВР? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тук, ако искате, да оптимизираме 

текста с оглед изложението нагоре – „За целта Централната 

избирателна комисия сключи договор за разпространение на 

17 хил. броя информационни плакати и за отпечатването на и 

300 хил. броя брошури“. Това да остане като текст и другата 

фактология. 

КАТЯ ИВАНОВА: „Беше сключен договор за изработване 

на 17 хиляди информационни и 300 хиляди с „Рекламна агенция 

Киви“, които брошури и плакати бяха разпространени от „Български 

пощи“.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: „За целта ЦИК 

сключи договор с Агенция „Киви“ ООД и „Български пощи“ за 
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отпечатване и разпространение на 17 хиляди броя информационни 

плакати“ и еди какво си. 

Таблицата? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Таблицата да отпадне. 

(Уточнение извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме, 

колеги. 

Страница 32. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам абзацът за 

предоставянето от Сметната палата на брошура да отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приема ли се, 

колеги?  

РЕПЛИКИ: Да, да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Минаваме на 

предизборната кампания. (Уточнение извън микрофоните.) 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само това изречение: „ЦИК 

информира за хода на подготовката по време на редовните си 

брифинги“ да бъде отделно изречение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така изглежда и по-

самотно и по-кратко. 

Ако господин Андреев го обогати? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако господин Андреев не 

възразява, считам, че брифингите, които Централната избирателна 

комисия провежда, са с оглед не само на разяснителна кампания, а 

като цяло с оглед организацията и подготовката на изборите и, по 

мое мнение ,трябва да бъде по-горе, във водещата част, а не в 

конкретния раздел. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Кажете къде да бъде 

и с какъв текст? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам този абзац, с който 

даваме информация за брифингите на Централната избирателна 
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комисия, да бъде включен в т. 3, където е организацията на 

изборния процес. Защото всъщност ЦИК информира 

обществото чрез брифингите и чрез говорителите, ако колегата 

Андреев не възразява. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, господин 

Андреев ще го даде до момента на нанасяне на допълненията, 

до коригиране на анализа и се разбрахме да отиде в т. 3. Така 

ли е, колеги, а не в разяснителна? 

Продължаваме, колеги. 

„Предизборна кампания“. 

Не виждам желаещи за изказвания. 

Преминаваме на следващата страница. (Уточнение извън 

микрофоните.) 

Колеги, затова Ви казвам по точки, за да е ясно. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „Предизборна кампания“ е т. 

14. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не виждам желаещи 

за изказвания. 

„Медийни пакети“. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: На следващата страница, чисто 

редакционно, преди „Медийните пакети“ – стр. 34. 

Предлагам абзацът преди „Медийни пакети“ да стане 

така: „Във връзка с осъществяване на контрол върху медийното 

отразяване на предизборната кампания и съгласно установената 

традиция, ЦИК сключи споразумение със Съвета за електронни 

медии“. Това е станалото вече традиционно. 

Бележката ми е редакционна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Сключването на споразумението беше само публично. 

Отпадна, съгласих се. 

Колеги, по медийните пакети има ли други предложения? 

– Не виждам. 
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Преминаваме към т. 16 – „Жалби и сигнали“. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Преди „Жалби и сигнали“, 

последният абзац, колеги, с оглед на това, което коментирахме 

за оценъчни заключения, можем да обобщим, че доставчиците – 

ако искате да редуцираме този абзац, с оглед това, че 

оценяваме отново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагате да 

отпадне оценката на медийните пакети? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, 

продължаваме с т. 16 – „Жалби и сигнали“. 

И тук има една таблица. Може би за изследователите ще е 

интересна.  

Един пълен член, със „160 жалби и сигнали“. 

 Други бележки, колеги? 

Да остане ли таблицата? (Уточнение извън микрофоните.) 

Обществен съвет. 

Има предложен материал от господин Димитров. След 

малко ще го видим отделно. Помолих го да го качи. 

Преминаваме на т. 18 – „Резултати от изборите“ и след 

това ще се върнем на Обществения съвет. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: За „Жалби и сигнали“ таблицата 

отпада ли? 

РЕПЛИКИ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Разбрах, че не 

махаме нищо. Ако кажете, таблицата ще отпадне. 

Да отпадне таблицата. Добре. 

Колеги, имате думата по т. 18 – „Резултати от изборите“. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А Обществения съвет? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има материал и ще 

го разгледаме така, както го предлага господин Димитров. 
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Трябва ли да пишем, че гласовете се разпределят по 

партии и коалиции? (Уточнение извън микрофоните.) 

Следва дългата таблица, която остава. 

И отиваме при: „Въз основа на разпределението на 

гласовете, получени в страната и извън страната“ (Реплики.) 

Нали изрично се държеше и в решението, помните, с 

обявяването на резултата го писахме. 

Предлагам да разменим изреченията: „В изборите за 

членове няма избрани независими“ и следващото изречение. 

Някак си второто изречение ми се струва, че е по-добре като 

продължение на таблицата.  

Да ги разменим? 

Други предложения, колеги? – Не виждам. 

Преминаваме на следващата страница. 

Има „Изборен кодекс“ с цяло изписване, да го съкратим 

„ИК“. (Господин Ивайло Ивков говори на изключени 

микрофони.) 

Предлагам след „списък Б поотделно за всяка 

кандидатска листа“ да сложим точка и да започнем: „С Решение 

№ 456 бяха обявени“ и тук ще добавим „обяви избраните 

членове“, да добавим „подредени по азбучен ред“. 

Други бележки, колеги? 

Ние хубаво сме ги обявили, само че това не е вярно, 

защото междувременно като ги променихме, така че трябва да 

се впишат двете решения и да останат наистина изпратените… 

„С Решение №… и Решение №…“. Предлагам да не ги 

разказваме. И от тях отпадат госпожа Мария Габриел… 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: След отпадането ли? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, тези, които сме 

изпратили, действително сме обявили като евродепутати. 

Всъщност само тя отпада от списъка, нали така?  

Госпожа Мария Габриел и на нейно място отиде Емил 

Радев. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Решението е № 490-ЕП от 18 

юни 2019 г., с което сме заличили Мария Иванова Габриел и 

Лиляна Павлова и сме обявили Емил Йорданов Радев.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, 

продължаваме. 

„Заключение“. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, в този абзац 

информацията в Бюлетина дава възможност за цялостен 

контрол върху точността на оповестените. „Контрол върху 

точност“ ми се струва трудно като за формулировка и за 

някакъв знак. 

Предлагам този абзац да го трансформираме сериозно и 

да стане: „Информацията в Бюлетина отразява точно 

резултатите в национален мащаб и дава възможност за 

съпоставянето им с получените данни по райони и по секции“. 

Това, което е написано в момента, за съпоставянето им на 

националните резултати с получените данни по райони и по 

секции. 

Може би, за да има някаква референция и към следващия 

абзац, който е напълно удачен, да отбележим, че тази 

информация може да послужи и за анализ и разработки. 

Само едното изречение поддържам, за рационализиране 

на този. Поддържам изцяло следващият абзац, който е напълно 

удачен. Може би само между „академични среди и 

анализатори“ да добавим „академични среди, анализатори и 

изследователи“ също така. Да добавим думата „изследователи“, 

което е по-различно от „анализатори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Къде е това? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: На следващия абзац, за кого би 

бил полезен, да добавим думата „изследователи“. Това е поглед 

към историята. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, към 

благодарностите предлагам Министерството на образованието 

и науката. Пропуснато е Министерството на правосъдието, 

Електронно управление, къде е в частност, заради сигурността 

на изборите. До ДАНС писахме благодарствени писма, 

Прокуратурата и Върховния административен съд. 

Накрая предлагам: „За членове на Европейския 

парламент  от Република България на 26 май 2019 г.“. 

(Господин Димитър Димитров говори на изключени 

микрофони.) 

Не знам защо аз говоря на микрофон, а пък другите – не. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може би не е лошо да се 

добави и „Сиела Норма“, няма значение какви са отношенията. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Целия текст на машинното гласуване 

беше тотално редактиран именно заради „Сиела Норма“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, да 

благодарим ли на „Сиела Норма“ АД? Има предложение. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз съм „за“. (Господин Ерхан 

Чаушев говори на изключени микрофони.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам да ги 

сложим след Печатницата „Демакс“, където са хартиените 

бюлетини, да сложим и машинното гласуване. (Уточнение 

извън микрофоните.) 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Трябва да благодарим на 

БАН и на Софийския университет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: БАН и Софийския 

университет нищо не са ни направили. Тук бяха трима души. 

(Господин Ерхан Чаушев говори на изключени микрофони.) 

Колеги, къде да добавим одиторите? Кажете как да ги 

добавим? (Уточнение извън микрофоните.) 

Колеги, този Увод, който се прави, е дело на цялата 

Комисия. (Реплики.) 

А защо го обсъждаме вече колко часа? 
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Къде да пишем одиторите, колеги? 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам предложение долу, 

където е „областните управители, кметовете, областните и 

общински администрации и другите органи, участвали в 

организацията и произвеждането на изборите“ да се качи преди 

печатниците, след което да продължи вече „ръководството и 

служителите“, след „Демакс“ да бъде „Сиела Норма“ АД, 

„Информационно обслужване“ АД. Аз лично бих ги сложил 

поименно, както и институциите, може би, защото ние писахме 

и до тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тръгнем ли към 

имена… Досега няма нито едно име в Бюлетина. (Уточнение 

извън микрофоните.) 

„Одиторите на машините за машинно гласуване“.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: За мен трябва да е поименно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Казвайте, колеги. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: „На екипа от учени от СУ и БАН, 

които извършиха одита и сертификация на машините“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Обединяваме ли се 

върху предложението на господин Арнаудов? 

РЕПЛИКИ: Да, да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, с това 

приключихме Общата част. Да минем към частта на господин 

Димитров за Обществения съвет. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Във вчерашната дата увода – 

„Бюлетин“, мисля, че е на стр. 41. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. (Уточнение извън микрофоните.) 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може би обичайно да махнем 

втори абзац. (Реплики.) 

Така изглеждат заглавията им. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, едва ли си 

давате сметка няколко часа някой да води страница по страница 

и да нанася бележки. (Госпожа Севинч Солакова говори на 

изключени микрофони.) 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, може да бъде „част от 

състава“.  

Тъй като очевидно имена не се споменават в Увода, 

добре е да се премахне в третия ред от долу нагоре на стр. 41 

„Със Заповед еди коя си на председателя на ЦИК, член на 

Обществения съвет“ без да се пише име „е назначен за външен 

експерт“. Ако трябва да бъдем точни това трябва да е …, но 

това няма да го има.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само той ли е провел обществената 

поръчка? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не. Просто го махаме. Казваме, 

че е имало такъв член.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Обществената поръчка я проведе 

„Информационно обслужване“ АД, пък аз да Ви кажа.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Заповедта не е така. Както и да 

е. 

Мисля, че така се казва.  

Кое да отпадне? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам на стр. 42 текста, 

който гледаме, втория абзац, първото изречение да отпадне. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре. 

Аз исках да махна „обичайно“, но може цялото 

изречение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля господин 

Димитров да си води бележки и да го подаде отново в 

оригиналния вид. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще го редактирам. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не знам дали второто да не 

отпадне, защото по принцип те винаги имат достъп, когато са 

поискали. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само че списъка беше по-

голям. Това е.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тогава беше 

осигурен специален достъп заради седемте пункта, които 

охраняваха ЦИК. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Да се напише „свободен специален 

достъп“. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И предложението е да падне 

къде е публикуван този доклад. Така ли? 

КАТЯ ИВАНОВА: Моето предложение е да падне цялото 

наименование на доклада. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За протокола, видяхте ли кой е приел 

този доклад? Не видях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам на стр. 41 текста на 

първото изречение да стане: „Общественият съвет към 

Централната избирателна комисия проведе шест заседания през 

месеците април и май 2019 г.“ 

Ако се възприема? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Паразитно е, разбира се, това, 

което е в първото изречение. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Досега не бяхме го правили. Това е 

едно нововъведение – в Увода на Бюлетина да пишем какво е 

правил Обществения съвет.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това са четири реда от 

40 страници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин 

Димитров, водите ли си бележки? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, ще съобразя всичко. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания, 

колеги. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Когато възприехме подход, при който 

трябва да бъдат дадени фактите в този доклад, аз мисля, че по 

отношение на Обществения съвет трябва да кажем, че техен 

представител е участвал във връзка с произведените избори, че 

техен представител е участвал в Комисията по произвеждане на 

обществената поръчка, както и че Обществения съвет е 

предоставил след приключването на изборите пред 

Централната избирателна комисия анализ. Това са двата факта, 

които смятам, че трябва и можем да изнесем в този доклад.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В изборни яден 

имаше техен представител. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, имаше. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли го това?  

РЕПЛИКА: Нали казахме „специален достъп“. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имаше осигурен достъп. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Но „осигурен 

достъп“ не значи присъствие. 

Ние осигурихме достъп на много лица. Те присъстваха, 

знаете кои, в заседание. Защото самия факт „осигурихме 

достъп“ какво значи? 

Колеги, сега го пишем и ще го гласуваме. Дайте 

редакция, защото сега обсъждаме увода и ще го гласуваме, 

както навсякъде другаде, дума по дума, със запетаите. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приех това, което каза госпожа 

Ганчева – да не се изброява какви са, а просто, че са направили 

шест заседания, в което съм сигурен. Заповедта, с която е 

назначен един от членовете за външен експерт в Комисията, и 

за това, че са публикували пълното наименование на твоя 
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доклад, заличава се къде е публикуван. Това е горе-долу 

редакцията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин 

Димитров, трябва да ни кажете как ще звучи. Нали сега ще го 

гласуваме? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Последната редакция на първо 

изречение от Обществения съвет: „ Общественият съвет към 

ЦИК,“ на мен ми харесва „в който членуват“, ако е така 

„14 неправителствени организации“ с еди какви си интереси „и 

в частност в изборния процес“ и вместо изразът „се включи“ да 

кажем истината „не се включи активно в кампанията по 

подготовка на изборните“. 

Държа да гласуваме това мое предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, отново 

отиваме в оценъчен елемент. (Уточнение извън микрофоните.) 

Затова попитах господин Димитров, за да чуем как 

изглежда. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: „Общественият съвет към ЦИК 

е провел шест заседания в рамките на подготовката на 

изборите. Със заповед“, тук следва номера на заповедта, „един 

от членовете на Съвета е назначен за външен експерт в 

Комисията… с предмет наемане на 3000 специализирани 

устройства. В изборния ден на членовете на Съвета е осигурен 

специален достъп“ написано е „до сградата на ЦИК“. (Госпожа 

Катя Иванова говори на изключени микрофони.) 

„След изборите е изготвен анализ на машинното 

гласуване и участието на изборната администрация, представен 

на ЦИК“ без „обсъден“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам предложение да отпадне 

изобщо частта „Обществен съвет“ в Увода . Нямаме какво да 
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кажем за Обществения съвет. Дали е провел шест или 

шестнадесет заседания, те не са за подготовка на изборите, 

според мен. Участва техен член в Комисията – факт, но не 

мисля, че това е такъв съществен факт, който да влиза в 

анализа като единствено изречение, а друго не виждам какво 

можем да кажем, ако държите да няма оценка. Макар че само 

тук искам да подчертая, че ние се разбрахме да не оценяваме 

себе си, защото не звучи добре, за разлика от други 

институции, примерно омбудсмана на Република България и 

други.  

Приех този подход, но не виждам причина, след като има 

анализ, в който предимно се дава оценка, препоръки и 

нравоучителен тон към ЦИК от нашия Обществен съвет към 

ЦИК, ние защо да не дадем един факт, не оценка. Включи ли се 

Обществения съвет в подготовка на изборите? Според мен, не 

се включи. Нямахме нито ценни съвети на място, нито 

присъствие, нито конструктивни предложения на терен. Така 

разбирам да се включиш в нещо. Не са и длъжни. Тези хора не 

получават възнаграждение, но факт е, че не се е включил. 

Против съм изречението „се включи“. 

Тъй като ние нямаме почти никакви искания от 

Обществения съвет в този напрегнат период за нещо да седнем 

да обсъдим важен проблем, веднага да го решим, да видим 

техно предложение, да обсъдим това – да, това – не, считам, че 

нямаме какво да напишем за нашето съдействие с Обществения 

съвет към Централната избирателна комисия. 

Поддържам си първото предложение, но бих си го 

оттеглил, ако се приеме второто – да отпадне изобщо точка 

„Обществен съвет“ от Увода. 

Половината на Обществения съвет е посветена къде е 

качен анализа. Един анализ, който съдържа според мен 

очевидни неистини и недоказани евентуални истини. 



 40

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Ако се приеме предложението на 

колегата Ивков въобще да отпадне частта за анализа, аз няма 

какво да предлагам, само искам да кажа, че ако остане, имаше 

корекция, която гласеше следното, доколкото си спомням: „Със 

заповед  на председателя е назначена комисия, част от която е 

член на Обществения съвет“, а не както каза господин 

Димитров. (Госпожа Йорданка Ганчева говори на изключени 

микрофони.) 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това, което е възможно да се 

отрази в такъв тип увод, съм се опитал да го направя. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не чух хулене към господин 

Димитров. Аз казах принципно виждането по всяка част. Сега 

сме накрая и аз приключих. Казах моето и направих 

предложение за Обществения съвет. Това няма нищо общо с 

отношение към господин Димитров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате 

думата по предложението на колегата Ивков. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение е тази 

част, която е редактирана, да влезе не като самостоятелна 

точка 17, а в частта, където е за организацията за изборите. 

Просто да бъде добавено по отношение на Обществения съвет, 

че е провел заседанията, които са проведени през този период, 

и че един от членовете е бил включен в Комисията за оценка и 

подбор на машинното гласуване – в частта, която беше 

организацията. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не считам, че дейността на 

Обществения съвет е част от организацията на изборите. 

Съгласно закона организацията на изборите се извършва от 

Централната избирателна комисия. Обществения съвет е 

спомагателно тяло към Централната избирателна комисия. 
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Думите са със страшна сила. Не организацията се извършва 

само и единствено от Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с репликата на 

господин Чаушев дори предлагам да влезе в предната част, най 

в дъното на Въведението. Преди нормативната основа, най-

отдолу – второто изречение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, не може да 

няма думи за Обществения съвет, той е законово предвиден, 

разбира се, с неговите правомощия.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Той няма правомощия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Правомощия има да 

е помощен орган на Централната избирателна комисия, да я 

подпомага в дейността й. Нали така е записано? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: То не е правомощие. Съдействието не 

е правомощие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Провеждахме и 

заседания с тях, среща, през цялото време имаше техни искания 

и за комисиите извън страната, и за машинното гласуване ни 

даваха препоръки. Сега те си носят отговорност за техния 

анализ . Те са го подписали, те са го съставили, но ние трябва 

да отчетем обективно тяхното участие, колкото и според нас то 

да е в този размер. (Господин Ивайло Ивков говори на 

изключени микрофони.) 

Кое предложение е второто подред?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз нямам претенции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Новото – да не 

влиза, ми се струва, че то е новото, защото иначе е изготвен 

Проект от господин Димитров. 

Който е съгласен с предложението на господин Ивков да 

не се включва абзац и въобще да няма част, която касае 

дейността на Обществения съвет, моля процедура по гласуване. 
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Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 4 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев и Ивайло Ивков), против – 10 (Стефка 

Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов и Силвия Стойчева, извън залата са  

(Кристина Цанкова-Стефанова и Йорданка Ганчева).  

Колеги, ще има такава част.  

Господин Димитров, надявам се да сте си записали това, 

което казаха колегите. 

Колеги, господин Андреев подаде материал за брифинги и 

въобще за дейността на говорителите. Намира се в негова папка от 

10 юни 2019 г. и предлага абзаци от него да влязат директно в 

анализа.  

Нали преди малко така се реши – да разширим изречението, 

че са правени брифинги. Това беше резултат на предходно 

изказване. 

Кажете, колеги, да има или да няма такава част? 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам да влезе втория 

абзац. От последния абзац, не целия, който е акредитираните медии, 

и последния абзац до – като бъде написано, че „брифингът на 31 май 

2019 г. беше проведен в присъствието на всички членове на 

Комисията и бяха обявени имената на избраните членове на 

Европейския парламент  и връчени удостоверенията“. (Господин 

Александър Андреев продължава да говори на изключени 

микрофони.) 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тъй като във втория абзац 

ние сме казали във вече миналите абзаци от Увода и за 

споразумението, и за жребия, тук трябва ли да го повтаряме 

пак? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не, може да не го повтаряме. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегите се 

запознаха с предложението. 

Предлагам тези три абзаца да ги свиете и да се 

поолекоти, за да няма точно кое по кой повод е. Да бъде по-

едро.  

Други предложения към частта от анализа на говорителя, 

колеги? Госпожа Цанева я няма, тя ще ни извини. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Къде ще бъде като систематично 

място? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В т. 3. Така го 

преместиха колегите при обсъждането на текста, който сега 

съществува в Увода. Беше в края на разяснителната кампания, 

предложиха да отиде в организацията. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Как ще бъде озаглавена тя?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Като част от т. 3, не 

като самостоятелен раздел.  

Има ли други предложения, колеги? – Не виждам. 

Колеги, това беше като последна част от Увода към 

анализа. 

Предлагам процедура по гласуване на така предложения 

Увод към Бюлетина, заедно с  направените допълнения и 

корекции в днешното заседание. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов и Силвия Стойчева), против – 1 (Ерхан Чаушев), 

извън залата е (Кристина Цанкова-Стефанова).  

Приема се. 

 

Връщаме се към точка първа. 

1. Доклад относно протоколите на СИК. 
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Господин Войнов има думата по точката от дневния ред. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в моя папка от днешна дата 

последният вариант е „Предложение по Изборния кодекс от 5 

юли 2019 г.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Там има и за 

обявяване на изборите, и за удължаване срока между първи и 

втори тур.  

Имате думата, колеги. (Уточнение извън микрофоните.) 

Колеги, в онази част имаше само едно изречение за 

между изборите. (Шум и реплики между членовете на 

комисията.) 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да започнем с втория 

абзац. Може би третия абзац да дойде непосредствено след 

втория, защото е свързан, и след това да дойде първия абзац. 

Просто в началото ми направи впечатление. Иначе основните 

неща са останали и ще го подкрепя, но „На произведените 

избори се констатираха несъответствия“ не ми се иска това да е 

началото на един такъв доклад. Не знам дали предложенията не 

са изцяло свързани с машинното гласуване, да го подчертаем в 

самото заглавие. 

Това е едното ми предложение. 

Другото е за размисъл. Мисля, че в заглавието също 

трябва да влезе „за усъвършенстване на изборното 

законодателство“ в частта относно… Почти всички индиректно 

са свързани, включително и по-късния мандат на президента да 

насрочи, включително и в протокола „всичко“, включително 

и… 

Само това предложение имам, което е чисто текстово, 

без да отменяме нищо. 

Имаше един текст, който сега ми избяга – „собствеността 

на машините не е регламентирано от кого ще се съхранява“, а 
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ние между изборите по този начин предполагаме закупуване, а 

горе поставяме въпроса.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В случай, че се приеме, следва да 

се регламентира кой ще ги съхранява… 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това имам предвид. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ако се погледне 

протокола от вчерашното заседание, ще се види, но това няма 

значение. Моето предложение беше второ и трето изречение от 

сегашния втори абзац – вчера те бяха в първия абзац, да се 

замени с втория абзац.  

Предлагам второ и трето изречение на сегашния втори 

абзац да отпаднат и да се гласува. Който може да стане първи, 

но, разбира се, първо изречение да остане. Предлагам второ и 

трето изречение да отпаднат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът 

приема ли?  

Не е лошо да кажете кои са изреченията, дали се 

разбрахте за какво става въпрос. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Предлагам да се подложи на 

гласуване предложението на господин Ивков – първият абзац 

да бъде: „При произвеждане на изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България в 

3000 избирателни секции се проведе машинно гласуване.“ След 

това следва: „Един от основните проблеми е липсата на 

законодателна уредба относно собствеността на машините за 

гласуване, както и за тяхното съхранение. Законови текстове 

рефлектират и върху работата на секционните избирателни 
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комисии.“ И след това идва първия абзац, който е в момента в 

текста. 

Нали така беше предложението? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не е точно така, но съм съгласен и 

така. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам да подложите на гласуване 

предложението на господин Ивков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Какво да го 

гласуваме? Ако го приемате и така звучи добре. Няма да 

гласуваме дума по дума, колеги. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото предложение е на 

колегата Солакова. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Докладчикът го възприе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В текста, първо римско относно 

собствеността на машините за гласуване, както се предложи, 

предлагам следния текст: „В случай, че се приеме закупуване 

на машини следва да се регламентира логистичното 

осигуряване“ и така нататък продължава текста.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Имам две предложения. 

Съгласна съм с направеното предложение от колегата 

Солакова да отпаднат двете изречения. Там, където говорим за 

един от основните проблеми, нека да добавим „които бяха 

констатирани при произвеждане на машинното гласуване“ – на 

стр. 1. Редакцията да бъде: „При произвеждане на изборите за 

членове на Европейския парламент в 3000 секции се проведе 

машинно гласуване. Един от основните проблеми, които бяха 

констатирани, е свързан с липсата на законодателна уредба 

относно собствеността на машините“. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм против това. (Господин 

Ивайло Ивков говори на изключени микрофони.) 

КАТЯ ИВАНОВА: Къде е констатирано? (Господин 

Ивайло Ивков говори на изключени микрофони.) 

С какво сме се сблъскали? 

Това е предложение, което правя. 

Второто ми предложение е на стр. 2 първото изречение, 

преди „на основание чл. 56“ не за да се избегнат посочените по-

горе опасности, а да бъде „във връзка с гореизложеното“ или „в 

тази връзка и на основание чл. 57 правим предложение“. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: На стр. 2 първия абзац става: „Във 

връзка с гореизложеното, на основание…“ и така нататък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки, 

колеги? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване направените предложения за 

законодателни изменения. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов и Силвия Стойчева), против – 1 

(Александър Андреев), извън залата е (Ерхан Чаушев).  

Приема се.  

Може би колегата Андреев да каже изцяло ли е против 

или в отделни части, за да е ясно. (Господин Александър 

Андреев говори на изключени микрофони.) 

Колеги, слушам предложения да изпратим ли това 

предложение на парламент, заедно с анализа, който сме 

изпратили на Правната комисия – предишния анализ от по-

миналата седмица, и дали да изпращаме по-подробния Увод 

към Бюлетина, който гласувахме преди малко? Защото 

окончателният ни доклад няма да стане в рамките на тези дни.  
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Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще Ви 

предложа да изпратим анализа, който беше предоставен на 

Правната комисия, и само този текст, който днес е гласуван, 

тоест наименование, предложение за усъвършенстване на 

изборното законодателство, но обхваща само онези проблемни 

моменти, без които считаме, че изборите биха били поставени 

под сериозен риск да създадат затруднения при организацията 

и произвеждането им и отчитането на резултатите на 

предстоящите местни избори. Тоест те са само онази част, 

която е най-належаща. 

А Увода, тъй като трябва да бъде преработен без състава, 

специално например и други, за да бъде насочен към 

Народното събрание, той обхваща информация за дейността на 

Централната избирателна комисия. В този смисъл няма връзка с 

текстовете по анализа и днешното предложение за 

усъвършенстване на изборното законодателство.  

Затова предлагам да го обсъдим следващата седмица, а 

днес да изпратим само двата материала до председателя на 

Народното събрание, ако се възприеме, може би и до 

председателите на парламентарните групи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласен съм и предлагам да се 

изпрати с придружително писмо, което не е нужно да гледаме в 

залата, което да възпроизведе накратко казаното от колегата 

Солакова, а именно преди изготвяне и представяне на анализа 

на изборите оставяме на Вашето внимание следните 

предложения, които са от такова естество, че последващо тяхно 

представяне би загубило смисъл или нещо от този род – че това 

са най-спешните въпроси извън скоби, с които си позволяваме 

да им предоставим на вниманието сега. 
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Три реда уводче го представяме сега, защото така и така. 

Да обясним защо изпращаме този документ сега. (Уточнение 

извън микрофоните.) 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Има такова писмо, което е в 

моята поща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, бих 

свършила до „най-сериозните проблеми“ – точка. 

Предпоследният абзац. 

Последният абзац Ви предлагам да отпадне. 

Колеги, това не е наша работа. Излагаме фактите и ние 

не се месим на политиците.  

Предлагам да бъде до председателя на Народното 

събрание. Те вътре си имат организация. Дали ще го 

разпространят и как ще запознаят с него. Това е органа. 

Правната комисия имат анализа. Ако искате, можем да им 

изпратим тези промени, които сега гласувахме на господин 

Войнов. Да ги изпратим отделно на Правната комисия, но 

мисля, че пращайки ги на Народното събрание, не са ни… 

Както кажете.  

Имате думата, колеги. 

Чухте предложенията – до председателя на Народното 

събрание и отпадане на тези абзаци. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във втория абзац само 

като допълнение на изречението, което остава с предложението 

на председателката, а именно „само най-сериозните проблеми“ 

и да продължим „които да намерят своевременно 

законодателно решение“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

колеги, които желаят да вземат отношение? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: До госпожа Караянчева, копие до 

всички парламентарни групи.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения, 

колеги? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на придружителното 

писмо с направените корекции. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов и Силвия Стойчева), против – няма. 

Приема се единодушно. 

Колеги, от самото начало на мандата съм се старала колкото 

мога и с каквито знания разполагам да подпомогна Вашата дейност, 

било то и юридически, и като изготвяне на материали и т.н., но не 

ми преписвайте функции и дейности, каквито нямам и не съм 

правила. Дори не знаете колко е уморително. Вие може да си 

излизате, да влизате, да Ви няма, да не гласувате. Аз трябва да седя 

тук и да следя за всяко нещо. Така че нека да не е на моите рамене. 

Тук всеки трябва да се поема отговорността.  

Има ли други по дневния ред? 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

моята папка има текст на писмо, което одобрихме вчера в 

заседанието – да изпратим на „Информационно обслужване“ АД. 

Махнала съм един от абзаците. Моля да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други колеги? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, 

че вчера изтече срока за допълнителни документи, представени по 

обществената поръчка за осигуряване на самолетни билети, само Ви 

информирам, че преди изтичане на срока на 4 юли 2019 г. и от 

третия участник – Гражданското дружество „България Ер и посока“ 
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са постъпили такива документи а Комисията ще продължи работа 

днес след заседанието или в понеделник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 

Насрочвам следващото заседание във вторник, 9 юли 2019 г., 

от 10,00 часа. 

  

(Закрито в 14,10 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Стефка Стоева 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

  Мая Станкова 


