
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 80 

 

На 16 юли 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклад за специализиран мониторинг върху дейността на 

доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 

2019 г. 

Докладва: Таня Цанева 

2. Доклад относно разяснителна кампания. 

Докладва: Кристина Стефанова 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Мирослав Джеров, Емил Войнов 

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

наказателни преписки. 

Докладват: Николай Николов, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Кристина Стефанова 

5. Разни. 

Докладват: Александър Андреев, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Таня Цанева, Йорданка 

Ганчева, Севинч Солакова, Кристина Стефанова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан 
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева.     

ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, 

Цветанка Георгиева. 

 

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

госпожа Кристина Стефанова и госпожа Силва Дюкенджиева – 

заместник-председатели на Комисията.  

 

* * * 

 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Здравейте, уважаеми 

колеги! Откривам днешното заседание на 16 юли. Моля да 

погледнете проекта за дневен ред.  

Днес отсъстват госпожа Стоева, която ще отсъства днес и 

утре, в четвъртък тя ще провежда заседанието; госпожа Йосифова, 

господин Арнаудов, господин Димитров, господин Ивков и госпожа 

Георгиева – всички те са в отпуск. 

Предложения и допълнения към дневния ред? Колеги, 

подлагам на гласуване проекта за дневен ред. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

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

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева). 

 Преминаваме към първа точка от дневния ред - Доклад за 

специализиран мониторинг върху дейността на доставчиците на 

медийни услуги в предизборната кампания за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 

година. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 
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Точка 1. Доклад за специализиран мониторинг върху 

дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната 

кампания за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, в папка с моите 

инициали с вх. № ЕП-20-291 от 24 юни 2019 г. получихме доклад за 

специализирания мониториг върху дейността на доставчиците на 

медийни услуги от Съвета за електронни медии, тъй като трябваше с 

протоколно решение да го приемем и да отговорим на Съвета за 

електронни медии, за да могат те да го оповестят на тяхната 

интернет страница. Затова ви предлагам да се запознаем. Аз в кратко 

ще се опитам да ви информирам относно съдържанието на доклада – 

за тези, които не са се запознали с него. 

Съветът за електронни медии прави, както и в предходни 

години на избори, наблюдение на радио- и телевизионните програми 

в едномесечния период преди изборите, като наблюдава да няма 

анонимни материали, платените форми да бъдат обозначени, да има 

наличие на информация от страна на доставчика на медийна услуга 

за договорите възмездни или безвъзмездни, програмите в 

кампанията да се водят на български език, 24 часа преди изборния 

ден и в изборния ден да не се извършва предизборна агитация, да 

има надпис информация, че купуването и продаването на гласове е 

престъпление, да не се използва гербът и знамето на Република 

България, да не се накърняват в предаванията добрите нрави, честта 

и доброто име. 

По отношение на социологическите проучвания по повод на 

изборите да има съответната информация за извършителите, 

източници на финансиране и необходимите други изисквания на чл. 

205 от Изборния кодекс. 

В доклада Съветът за електронни медии установява, че за 

първи път на тези избори за Европейски парламент са се появили 

нови практики, а именно политически субекти, които са били 

регистрирани за участие в евровота, всъщност са започнали своята 
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кампания преди официалния старт на надпреварата. В случая 

визират партия „Воля” и ВМРО. А също така и друг, ако мога така 

да нарека феномен или практика, че в тези избори кандидати, които 

са за евродепутати, са същевременно и водещи на телевизионни 

предавания като се цитират имената. 

Съветът за електронни медии в доклада си отбелязва също 

така, че липсва жестомимичен превод в предизборните материали, 

като цитират, че единствено на Централната избирателна комисия 

клиповете са с такъв превод и в някои от части от програмата на 

Българската национална телевизия. 

Докладът е много голям, той е 240 страници, като обхваща 

всички телевизионни медии и радиа, които Съветът за електронни 

медии  наблюдава, като уточнява в кои от медиите се излъчват 

клипове на разяснителната кампания на Централната избирателна 

комисия, в кои – не. 

Аз няма да давам информация за всяка една медия, който се 

интересува повече, би могъл да се запознае с доклада. Но като цяло 

Съветът за електронни медии  отбелязва в своите заключения, на 

стр. 134 стр., че предизборната кампания за членове на Европейския 

парламент е отразена обективно в медиите, с отговорност от страна 

на доставчиците и че са констатирани малко на брой изключения на 

добрия тон. 

В доклада също така Съветът за електронни медии  е описал 

и какви сигнали е изпратил към Централната избирателна комисия 

във връзка с нарушения на Изборния кодекс. 

В доклада се казва също, че независимо опасенията на тези 

европейски избори, че би могло да има разпространение на тъй 

наречени фалшиви новини, доставчиците на медийни услуги са 

показали сдържаност при подбора на информация от социалните 

мрежи, която съдържа понякога непроверени факти. 

Тоест като цяло докладът е положителен по отношение на 

излъчванията и поведението на медиите, които са отразявали 

предизборната кампания. 
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Аз предлагам да изпратим писмо на Съвета за електронни 

медии, с което да информираме, че сме се запознали доклада. Ако 

вие имате някакви бележки по доклада, може да ги кажете сега или 

да ги дадете. Ако няма такива, ще напишем, че нямаме бележки по 

доклада, за да могат те да го публикуват на тяхната страница. 

Докладът е много подробен, абсолютно всички медии, които 

наблюдава Съветът за електронни медии, не съм ги преброила колко 

са, но много широк спектър от медии са наблюдавани. В доклада 

също така има информация за участието на жени и мъже, но това не 

интересува Централната избирателна комисия, затова не се спирам 

на този факт. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, допълнения, 

предложения към доклада на СЕМ има ли? Не виждам. 

Подлагам на гласуване изпращането на писмо, така както го 

предложи госпожа Цанева, за да може те да публикуват доклада си 

на тяхната официална страница. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева,  Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева); против - няма. 

Колеги, преминаваме към втора точка – Доклад относно 

разяснителна кампания. 

 

Точка 2. Доклад относно разяснителна кампания. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Във вътрешната мрежа 

в моята папка е публикуван проект на писмо, който да изпратим към 

Агенцията по обществени поръчки във връзка с издадения вече указ 

за произвеждане на избори на 27 октомври и във връзка със 

стартирането на новата разяснителна кампания. Моля да го 

погледнете, ако имате някакви допълнения. Понеже в рамките на 

дванадесет месеца Централната избирателна комисия ще произведе 

два вида избори, нашето запитване е да ни дадат трактовка и мнение 
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как смятат, дали възлагането на тези поръчки в рамките на 

дванадесет месеца с идентичен или сходен предмет на дейност 

трябва да се считат като сумирани по Закона за обществените 

поръчки заедно с това, че в предходна кампания сме ги правили с 

директно възлагане, сега дали ще ги правим с обществени поръчки. 

Не виждам предложения. Подлагам на гласуване 

изпращането на писмото до Агенцията по обществени поръчки. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева; против - няма. 

Колеги, преминаваме към трета точка – Доклади относно 

искания за отваряне на запечатани помещения. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо 

председателстващ. Уважаеми колеги, в моя папка от днес е 

постъпило писмо от кмета на община Бяла, господин Атанас 

Трендафилов, с което се иска отваряне на запечатано помещение, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 

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

Република България. 

Подготвил съм проект за решение, с което разрешаваме 

отварянето на запечатаното помещение, както е описано в самото 

заявление. Моля ви да го погледнете. Ако имате забележки или 

допълнения или изменения, да се допълни. А ако сте съгласни с така 

предложения проект, ще моля, госпожо председателстващ, да бъде 

подложено на гласуване. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, не виждам 

предложения. Подлагам на гласуване проекта за решение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева; против - 

няма. 

Номерът на решението е 542. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, в моя папка има писмо 

с вх. № МР-14-12, постъпило по електронната поща от Цветомир 

Жеков, кмет на район „Изгрев”, Столична община, с което се иска 

разрешаване на достъп до запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведен национален 

референдум през 2013 г. Достъпът до помещението е необходим във 

връзка с изтичане срока на съхранение и предаване на книжата и 

материалите на отдел „Държавен архив”, гр. София. 

Във връзка с това искане съм подготвил проект на решение, 

което виждате в моята папка, с което предлагам да се разреши 

отварянето на запечатаното помещение в район „Изгрев” по 

съответния ред. Моля да се запознаете с проекта за решение и ако 

няма предложения за корекции, моля да бъде подложен на 

гласуване. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване проекта за решение за отваряне на запечатано помещение 

в район „Изгрев”, Столична община- 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева; против - няма. 

Номерът на решението е 543-НР. 

С това изчерпихме трета точка, преминаваме към четвърта 

точка – Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. Господин Николов, заповядайте. 

 

Точка 4. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административно-наказателни преписки. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаема госпожо 

председателстващ, уважаеми колеги! В моята папка за днешното 

заседание са представени две решения в изпълнение на 

правомощията на Централната избирателна комисия по чл. 496, ал. 3 

от Изборния кодекс за налагане на санкции във връзка с вече 

съставени актове за установяване на административно нарушение. 

Първия проект, който представям на вашето внимание, е 

срещу политическа партия Атака като доставчик на медийни услуги. 

Прието е решение на Централната избирателна комисия № 254 от 3 

май 2019 г., въз основа на него е съставен акт за установяване на 

административно нарушение № 3 от 5 май 2019 г. С двата документа 

по отношение на политическа партия Атака, представлявана от 

Волен Николов Сидеров, сме установили нарушение на чл. 205, ал. 1 

и ал. 2 от Изборния кодекс, а именно че в телевизията, която е 

собственост на политическата партия, на 30 април са излъчени десет 

социологически проучвания, с  които не са оповестени два от 

изискуемите факти по чл. 205, а именно няма информация относно 

възложителя на тези проучвания и източници на финансирането им. 

Актът за установяване на административно нарушение е 

връчен на доставчика на медийни услуги. Връчването е извършено 

на упълномощен със специално пълномощие за целта адвокат. В 

тридневния срок, който е посочен в рамките на Закона за 

административните нарушения и наказания, възражение не е 

постъпило, поради което представям на вашето внимание проекта за 

решение. 

Бих искал да направя само едно допълнение в заглавието –

относно налагане на административно наказание на доставчика на 

медийна услуга - политическа партия Атака, представляван от Волен 

Николов Сидеров. Да заличим „управителя”, тъй като „управител” 

не е подходящо за политическа партия, макар че това е легалният 

термин. 

Това са ми двете корекции – налагане на административно 

наказание на доставчик на медийна услуга, представляван от Волен 
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Николов Сидеров, за нарушение на съответните две материално-

правни разпоредби. 

В рамките на мотивите на решението е направено обсъждане 

за това, че в конкретния случай не са налице условията за маловажен 

случай съгласно изводите, които сме възприели по други аналогични 

нарушения. Това – на първо място. И на второ място, от обичайното 

съдържание на решението е заличен терминът „подбуди”, тъй като 

при юридическо лице субективната страна относно извършеното 

административно нарушение липсва, затова подбудите са 

премахнати. При юридическо лице трудно формите на вината се 

установяват, но да речем, че в този случай имаме налице всички 

изисквания, за да се приложи санкция. 

Предлаганата санкция е в размер на минималния размер, 

предвиден в административнонаказателната разпоредба на чл. 475, 

ал. 1 от Изборния кодекс, а именно 2000 лева. Отново да кажа, 

санкцията е имуществена и се налага на юридическо лице. 

Благодаря. Ако има въпроси? (Обсъждане извън 

микрофон.) 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, след 

направените разисквания и дебати подлагам на гласуване 

предложението, което се разискваше в дебатите, да остане абзацът 

до „маловажен” и да отпадне останалата част от изречението, тъй 

като някои от колегите смятат, че в този вид, както е предложено 

като проект, е добре да остане. 

Подлагам на гласуване отпадането на втората част от 

изречението до „маловажен”. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 6 (Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Таня Цанева; против – 6 (Емил Войнов, Катя Иванова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Александър Андреев). 

Колеги, предложението не постигна необходимия кворум. 
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Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение във вида, 

в който господин Николов ни предлага, за одобрение за налагане на 

административно наказание на политическа партия Атака, 

представлявана от господин Сидеров, за нарушение по чл. 205, ал. 1 

и 2 от Изборния кодекс. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 10 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева); против – 2 (Йорданка Ганчева 

и Таня Цанева). 

Номерът на решението е 544. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, следващият 

проект на решение, което също е с правно основание чл. 496, ал. 3 от 

Изборния кодекс във връзка с чл. 498 е по отношение на акт за 

установяване на административно нарушение № 16-ЕП от 13 май 

2019 г. Той е съставен в изпълнение на Решение № 299 от 11 май 

2019 г. С този акт по отношение на господин Мартин Христов 

Христов в качеството му на представляващ доставчика на медийни 

услуги „Вижън лаб” ЕООД е съставен акт за нарушение на 

разпоредбата на чл. 179 от Изборния кодекс. Нарушението се състои 

в обстоятелството, че на 9 май 2019 г. са излъчвани съответни 

предизборни материали на политическа партия в телевизията, като 

те не са били отделени чрез визуален, звуков или аудиовизуален 

сигнал, който да съдържа надпис и звукосъобщение, че материалът е 

платен. 

В този случай актът за установяване на административно 

нарушение също е връчен на административнонаказателно 

отговорното лице. Това се е случило лично в рамките на служебния 

адрес на телевизията и няма постъпило възражение до момента, така 

че не се е възползвал от правото си на възражение. 

Искам да направя обаче две корекции, които са съществени. 

Както казах, за разлика от първия случай, тук административно-
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наказателно отговорният субект е съответното физическо лице, ето 

защо предлагам заглавието да стане така: „Налагане на 

административно наказание на Мартин Христов Христов като 

представител на доставчика на медийна услуга „Вижън лаб“ ЕООД – 

Телевизия „България 24“, за нарушение на изискването на чл. 179 от 

Изборния кодекс. Това – на първо място. На второ място, в абзац 

четвърти на първа страница е писано, че Централната избирателна 

комисия приема, че е налице нарушение на изискванията на чл. 179 

от Изборния кодекс. Може би също в синхрон със заглавието „е 

налице нарушение от страна на Мартин Христов Христов като 

представляващ доставчика на медийна услуга.  

И в диспозитива бих искал да уточня, че тук сме посочили 

като адрес в този санкционен документ, който трябва да има 

реквизитите на чл. 57 от Закона за административните нарушения и 

наказания, тоест като за наказателно постановление служебния адрес 

на физическото лице, което се санкционира. Легалният термин е 

„точния адрес”, че трябва да съдържа наказателното постановление, 

не се изисква постоянен адрес, такъв постоянен адрес не е установен 

и в рамките на административното наказване. 

По отношение на доказателствата също подчертавам, че е 

направен справка в Търговския регистър, от която става ясно кой е 

едноличният собственик на капитала на съответната медия, на първо 

място, и на второ място, кой е нейният представляващ. Предлаганата 

административнонаказателна разпоредба на чл. 474, ал. 1 от 

Изборния кодекс дава възможност единствено и само физически 

лица да бъдат наказвани. Предлага се и минимален размер на 

глобата, която е определена в този състав, тя е от 1000 до 3000 лева. 

Предложението е за глоба в размер на 1000 лева. Благодаря. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предложения и 

допълнения към проекта за решение имате ли? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Само трябва да уточним, че е 

подготвено писмо за изпращане на този санкционен акт, както и 

всички останали, по пощата. Първите три, доколкото знам, вече са 
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тръгнали по пощата, които бяха от предишен период. И дотолкова 

доколкото в преписката досега не е било необходимо да открием 

постоянния адрес на лицето, предлагам да се приеме и протоколно 

решение за това кой е постоянният адрес на лицето, който съгласно 

Закона за административните нарушения и наказания е адресът за 

кореспонденцията с цел изпращане. Другият вариант е отново да го 

изпращаме на служебния адрес, но по-добре е да се спазва точно 

ЗАНН и да се осъществи комуникацията с постоянния адрес на 

лицето . Благодаря. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предложения и 

допълнения към проекта за решение имате ли? 

Подлагам на гласуване проекта за решение за налагане на 

административно наказание на доставчика на медийна услуга 

„Вижън лаб“ ЕООД – Телевизия „България 24“, представлявана от 

господин Мартин Христов. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

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

против – 1 (Таня Цанева). 

Номерът на решението е 545. 

И, колеги, подлагам на гласуване предложението да се 

възложи на госпожа Радославова да извърши справка в системата на 

ГД „ГРАО” за адресите на лицата, на които е наложено наказание. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против - няма. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Колеги, връщам на 

доклад от заседанието миналия вторник въпрос, свързан с 

невъзможността да се връчат шест акта за установяване на 
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административно нарушение на господин Веселин Найденов 

Марешки, народен представител в Четиридесет и четвъртото 

Народно събрание. Спомняте си, тогава се състоя дебат и се реши да 

се изпратят за трети път съответните актове, за да продължи 

административнонаказателното производство по всеки един от тях, 

на съответната служба по смисъла на чл. 43, ал. 4 от Закона за 

административните нарушения и наказания, а именно отново на 

Народното събрание. Подготвил съм писмо, което може да се види в 

моята папка. В него освен обичайното съдържание има следното: 

тъй като Народното събрание твърди, че не са „съответна служба”, 

изясняваме, разбира се, че те са такава по смисъла на чл. 43, ал. 4 от 

Закона за административните нарушения и наказания, защото 

съгласно чл. 62, ал. 1 от Конституцията Народното събрание 

осъществява законодателната власт, упражнява парламентарен 

контрол, изпращаме за трети път по компетентност. 

Ще направя и две добавки към това писмо. Първата е един 

нов абзац, който да е на втора страница, преди абзаца „Молим след 

като актът и разписката бъдат подписани и датирани, да ни бъдат 

върнати своевременно”, да припомня, че връчването съгласно 

Закона за административните нарушения и наказания трябва да 

стане в седемдневен срок от получаване на преписката от 

съответното заинтересовано лице. Новото изречение, което преди 

този абзац предлагам, е: „Надяваме се, че в духа на съществуващата 

в предишния парламент практика актът за установяване на 

административно нарушение ще бъде връчен на народния 

представител господин Марешки.” 

И също така на първа страница, абзац трети „С ваши писма 

изходящ номер от 27 май и от 4 юли изпратените за връчване актове 

за установяване на административно нарушение са върнати за втори 

път на Централната избирателна комисия по компетентност.” 

Добавката е „за втори път”. 

Това са двете добавки – „за втори път” на първа страница и с 

новия абзац на втора страница се позоваваме на съществуващата 
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практика в Четиридесет и третото Народно събрание, когато 

тогавашния главен секретар е приемал, че Народното събрание и 

неговата администрация са „съответната служба” по смисъла на 

ЗАНН. Благодаря. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предложения и 

корекции към проекта за писмо? Не виждам. 

Подлагам на гласуване изпращането на писмото във вида, 

който е предложен от господин Николов. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 7 (Силва Дюкенджиева, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – 5 (Александър Андреев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров). 

Решение за отхвърляне. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, аз си държа на 

предложението от предишния път, а именно след като съответната 

служба липсва, чл. 43, ал. 4 дава втора алтернатива – общинската 

администрация. Това е районната администрация и тя трябва да бъде 

търсена дотогава, докато не бъде връчен документът. 

Алтернативно предлагам да се изпрати на друг адрес на 

лицето, който ни е известен, а именно този по регистъра на 

Софийски градски съд за седалище и адрес на политическата партия. 

Предлагам да изпратим този път на ръководството на политическата 

партия на съответния формален адрес. Ще изготвя писмо в този 

смисъл. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз имам друго предложение. След 

като не постигнахме мнозинство да изпратим трето писмо до 

Народното събрание, считам и ви предлагам да изпратим писмо до 

Народното събрание до господин Веселин Найденов Марешки в 

качеството му на заместник-председател, с което да го поканим да се 

яви в Централната избирателна комисия, за да му връчим шестте 

акта за установяване на административни нарушения. Защото е 
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срамота Народното събрание да е на една крачка от Централната 

избирателна комисия и ние да не може да връчим шест акта на 

народен представител, а и заместник-председател на Народното 

събрание. Считам, че сме просто в абсурдна ситуация. Затова ви 

предлагам, след като Народното събрание не иска да ги връчи, чрез 

Народното събрание да изпратим на адреса на Народното събрание и 

да поканим господин Веселин Марешки да се яви в ЦИК да му 

връчим акта. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, постъпиха две 

предложения – едното от господин Николов, който предлага да се 

изпрати на адреса на партията, второто предложение е на госпожа 

Бойкинова да се изпрати в Народното събрание до господин 

Марешки като заместник-председател на Народното събрание. 

Господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз си оттеглям предложението, 

дотолкова доколкото сме опитвали досега, не е изключено да 

успеем, но все пак да пробваме варианта, който предлага госпожа 

Бойкинова. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението на госпожа Бойкинова да се изпрати 

писмо до господин Марешки на адреса на Народното събрание в 

качеството му на заместник-председател на Народното събрание с 

покана да посети Централната избирателна комисия, за да може да 

му бъдат връчени актовете. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 10 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – 2 (Емил Войнов, 

Кристина Стефанова). 

Колеги, във връзка с взетото решение госпожа Бойкинова ще 

подготви проект за писмо и ще го внесе до края на заседанието. 

Продължаваме с господин Николов. Заповядайте. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последен доклад, колеги. В папката 

с дата 16 юли бихте могли да видите едно писмо, което е изпратено 

от Общинската администрация в Панагюрище. Докладвам ви го за 

сведение. То е с вх. № ЕП-06-213 от 9 юли 2019 г. и е по повод на 

обстоятелството, че сме изпратили по компетентност жалба от 

господин Борислав Лазаров, която е постъпила в ЦИК на 7 юли 2019 

г. за това, че плакати на госпожа Габриел стоят на тотото в с. 

Елшица към датата 54 юли 2019 г. 

Общинската администрация е получила жалбата, която сме 

изпратили по компетентност, извършила е съответната проверка, 

видно от тяхното писмо, което е изпратено на 9 юли. В момента на 

получаването на сигнала е разпоредено да се извърши проверка. При 

извършване на проверката на посоченото място в тази сграда в 

селото не са открити агитационни материали. Квалифицирали са 

този сигнал на гражданина по чл. 122 от Административно-

процесуалния кодекс. Докладвам го за сведение. Благодаря. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, продължаваме в 

същата точка. Госпожа Иванова е наред. Заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка от днешно 

заседание е качен проект на решение. Това е проект, с който ви 

предлагам решение за налагане на административно наказание на 

господин Радосвет Крумов Радев в качеството му на директор и 

представител на „Дарик радио” АД за нарушение на разпоредбата на 

чл. 179 от Изборния кодекс.  

Административнонаказателната преписка е образувана въз 

основа на акт № 14-ЕП от 11 май 2019 г. за установяване на 

административно нарушение, съставен от председателя на ЦИК, 

който пък е съставен в изпълнение на Решение № 286-ЕП от 10 май 

2019 г. на Централната избирателна комисия. Нарушението е по чл. 

179 от Изборния кодекс за това, че е излъчен предизборен материал 

– аудиозапис с предизборна агитация на БСП – Русе, предоставен за 

разпространение на доставчика на медийни услуги „Дарик радио” 

АД, като доставчикът не е отделил чрез визуален, звуков или 
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аудиовизуален знак, съдържащ надпис или звуково съобщение, че 

материалът е платен по повод отминалите вече избори за членове на 

Европейския парламент от Република България. 

Предлагам ви проект на решение срещу представляващия 

„Дарик радио”. Съгласно чл. 474, ал. 1, на виновното лице може да 

бъде наложена глоба от 1000 до 3000 лева. Проектът за решение, 

който предлагам аз, е Комисията да наложи на господин Радосвет 

Крумов Радев в посоченото му качество на директор и представител 

на „Дарик радио” за извършеното нарушение по чл. 179 от Изборния 

кодекс административно наказание глоба в минималния размер от 

1000 лева. 

Моля да се запознаете с проекта и ако имате някакви 

забележки и предложения, да ги обсъдим. Ако не, да преминем към 

гласуване. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, допълнения 

към проекта за решение имате ли? Не виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение 

за налагане на административно наказание на „Дарик радио”, 

представлявано от господин Радев. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

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

против – 1 (Таня Цанева). 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, гласувах против, както и в 

предходните гласувания във връзка с решение за акт за установяване 

на административно нарушение не защото съм против това, че 

трябва да се налагат актове за нарушение на Изборния кодекс, а тъй 

като не смятам, че наличието на текста „с по-ниска степен на 

обществена опасност” трябва да присъства в нашите решения. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Номерът на решението 

е 546-ЕП. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, отново в моя папка е качен още 

един такъв проект на решение за налагане на административно 

наказание, този път на юридическо лице, на Информационна 

агенция „Блиц” ЕООД, представлявана от управителя господин 

Ивайло Иванов Крачунов, за нарушение на чл. 205, ал. 5 от 

Изборния кодекс. Този път административнонаказателната преписка 

е образувана въз основа на акт № 45-ЕП от 27 май 2019 г., който е 

съставен в изпълнение на наше Решение № 436-ЕП от 26 май 2019 г., 

против Информационна агенция „Блиц” за това, че на 26 май на 

интернет страницата „Блиц БГ” в статия са публикувани данни за 

резултати от гласуването, с което е осъществен съставът на 

нарушение на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, тоест огласени са 

резултати 24 часа преди изборния ден до обявяването на края на 

изборния ден на територията на страната. 

Предлагам ви проект на решение. Тук бих искала да обърна 

внимание, че след връчването на акта е постъпило писмено 

възражение по него от представляващия Информационна агенция 

„Блиц” ЕООД управителя Ивайло Иванов Крачунов. С възражението 

са оспорени направените констатации в акта. Предлагам обаче 

проект, с който ЦИК приема, че изложените във възражението 

доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта. От 

мотивната част са отпаднали вече възприетите мотиви от 

Централната избирателна комисия по аналогични казуси „подбуди и 

други смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства”, доколкото 

се касае за нарушение, извършено от юридическо лице. 

Това, което ви предлагам, е налагане на имуществена санкция 

на Информационна агенция „Блиц” за осъщественото нарушение на 

чл. 205, ал. 5 в минималния размер от 2000 лева. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, допълнения и 

предложения към проекта за решение? 

Подлагам на гласуване налагането на административно 

наказание на Информационна агенция „Блиц” чрез управителя 

Ивайло Крачунов. 



 19 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева; 

против – 1 (Таня Цанева). 

Номерът на решението е 547-ЕП. 

Колеги, преминаваме към следващ докладчик – госпожа 

Бойкинова. Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка 

моля да погледнете проект № 564. Той е относно налагане на 

административно наказание на телевизия „Евроком”, представлявана 

от управителя Злати Станков, за нарушение на изискването на чл. 

205, ал. 1 и 2. 

Централната избирателна комисия в изпълнение на свое 

решение е упълномощила председателя на Централната избирателна 

комисия да състави акт № 51 за установяване на административно 

нарушение за това, че телевизия „Евроком” на 23 май  2019 г., 

програма „Новините - Евроком” е излъчила информация за 

прогнозните резултати от агенция „Алфа рисърч”, без да се съдържа 

информация за възложителя на проучването  и източници за 

финансирането, което представлява нарушение на разпоредбата на 

чл. 205, ал. 1 и 2, а съгласно разпоредбата на чл. 475 това нарушение 

е наказауемо с глоба или имуществена санкция. 

В законоустановения срок е постъпило възражение от 

телевизия „Евроком”, която казва, че, да, изискването на чл. 205, ал. 

1, е формално и няма съмнение, че то е продиктувано от ясното 

желание на законодателя да ограничи възможността за 

манипулативно тълкуване и влияние, но телевизията счита, че тъй 

като преди това тези прогнозни резултати вече са били анонсирани 

от социологическата агенция многократно преди това и въпреки 

пропуска, допуснат от телевизията, счита, че категорично не 

представлява нарушение. Такива подобни проучвания буквално са 

били залели медийното пространство. 
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Централната избирателна комисия счита, че изложените 

доводи във възражението не оборват направените констатации от 

Централната избирателна комисия и извършеното нарушение, 

поради което ви предлагам да наложим имуществена санкция, която 

да е минималната, в размер на 2000 лева. Предвид тежестта на 

извършеното нарушение, като сме преценили всички факти и 

обстоятелства и че е извършено за първи път и при липса на данни 

за предишни нарушения и с оглед на това, че не приемаме случая за 

маловажен, ви предлагам да наложим имуществена санкция в размер 

на 2000 лева. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предложения и 

допълнения към проекта за решение имате ли? Не виждам. 

Подлагам на гласуване одобрението на проекта за решение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 9 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева); против – 2 (Александър Андреев и Таня Цанева). 

Номерът на решението е 548. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, следващият 

проект е № 560. Той е за налагане на административно наказание на 

доставчика на медийни услуги Информационна агенция „Блиц” за 

това, че в изборния ден на 26 май 2019 г. са публикувани резултати 

от гласуването под формата на статия озаглавена „Нови резултати от 

заведението на шефа на „Блиц” и в проценти цената на различни 

ястия. Всъщност агенцията е използвала тази форма, за да публикува 

предварителните резултати от гласуването, което е нарушение на 

разпоредбата на чл. 205, ал. 5, с която се забранява резултати от 

допитванията до общественото мнение да се разпространяват под 

каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден. А тук, както ви 

казах, формата е цената на различни ястия. 

Централната избирателна комисия е взела решение и е 

упълномощила председателя на Централната избирателна комисия 



 21 

да състави акт № 47 за установяване на административно 

нарушение. 

Тук също е постъпило в законоустановения срок възражение, 

като се казва, че Информационна агенция „Блиц” осъществява 

журналистическа дейност и в този смисъл това следва да се разбира 

като проява на свобода на словото в правовата държава. Статията не 

е целяла огласяване и не е огласила резултатите от общественото 

мнение, видно от съдържанието на самата статия. 

Това са възраженията. Считам, че те са неоснователни и не 

оборват констатациите на Централната избирателна комисия, поради 

което ви предлагам да вземем решение, с което да наложим 

имуществена санкция в минимален размер от 2000 лева на 

Информационна агенция „Блиц”, която е собственик и на интернет 

страницата Blitz.bg. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предложения 

към проекта за решение? 

Подлагам на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева,  Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против - няма. 

Номерът на решението е 549-ЕП. 

Колеги, следващ докладчик в тази точка съм аз. 

Във вътрешната мрежа в моя папка е публикуван проект на 

решение за налагане на административно наказание на Александър 

Георгиев в качеството му на управител на „Телеграф Медия” ЕООД. 

На база на взето наше Решение № 415-ЕП от 25 май и във връзка със 

съставен акт № 38-ЕП от 27 май 2019 г. от госпожа Стоева, връчен 

надлежно, във връзка с разпространение на вестник „Телеграф” в 

броя от 24 май заедно с притурка книгата „Оригиналът Иван Костов 

Истината за прехода”  и подзаглавие „Лъжата“ от 24 май 2019 г., в 

която се съдържат материали, които накърняват добрите нрави по 

отношение на коалиция „Демократична България – Обединение”, 
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както и честта и доброто име на кандидата за член на Европейския 

парламент и на господин Иванов. 

Моля да се запознаете с проекта за решение. Моето 

предложение е да се наложи глоба в размер на 2000 лева на 

основание чл. 496, ал. 3, и 498 във връзка с чл. 53, ал. 1, във връзка с 

чл. 27, ал. 1 и 2. 

Подлагам на гласуване проекта за решение за налагане на 

административно наказание на господин Георгиев в качеството му 

на управител на „Телеграф Медия” ЕООД. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 10 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева); против – 1 (Ерхан Чаушев). 

Номерът на решението е 550-ЕП. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, по вече приетото Решение 

№ 545 се установи, че господин Мартин Христов Христов си е 

предоставил лично при връчване на акта постоянния адрес. Така че 

не се налага да се изпълни протоколното решение, което приехме. 

Ще помоля само в диспозитива да добавим този му постоянен адрес, 

предоставен на нашите служители. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да, попълваме го в 

решението. 

С това изчерпихме точка четвърта, преминаваме към точка 

пета – Разни. Господин Андреев, заповядайте. 

 

Точка 5. Разни. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, госпожо 

председателстващ. Уважаеми колеги, в моята папка има файл, 

наречен „Въпросник”. В него във връзка с информацията, която 

следва да бъде предоставена на Европейската комисия чрез 

Министерството на външните работи по въпросите, включени във 

въпросника за проведените избори за членове на Европейския 
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парламент, поискахме информация от „Информационно 

обслужване” във връзка с криптообмена. Тези информация 

пристигна в Централната избирателна комисия и тя е нанесена във 

въпросника. 

В тази връзка ви докладвам за сведение и запознаване вх. № 

ЕП-00-321 от 11 юли 2019 г. С оглед попълване вече на всичките 

графи във въпросника, които са от компетентността на Централната 

избирателна комисия, аз ви предлагам да ги прегледаме точки по 

точки, за да може да бъде приет въпросникът и да бъде изпратен на 

Министерството на външните работи за обобщаване на 

информацията, тъй като крайният срок за предоставяне на 

Министерството на външните работи е до 20 юли, а изпращането 

към Европейската комисия, дирекцията, която отговаря за това, а 

именно „Равенство и гражданство на Съюза” е до 5 август 2019 г. 

Отговорите, които са попълнени от Централната избирателна 

комисия, са болдвани, за да може да се открояват по отношение на 

текста. Започва от т. 5.1. на Част 1. Молбата ми е, ако имате добавки, 

да ги казвате, за да можем да ги нанесем, след което да гласуваме 

пълния текст. 

Точка 5.1. Няма предложения. 

По точка 5.2? Няма. 

По точка 5.3? По отношение на личните данни коментарът 

съдържа указанията, които съвместно с Комисията за защита на 

личните данни приехме и са качени на нашата страница. 

По Част 2. Точка 1. Предлагам ви всичко, което е в точка 1 – 

т. 1.1,.1.2, 1.3, 1.4, като информацията по т. 1.5, 1.6 и 1.7 е от 

компетентността на Главна дирекция „ГРАО” при Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството, поради което 

считам, че е достатъчно да посочим това, а вече Министерството на 

външните работи, ако желае, би могло да си изиска тази информация 

от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Точка 2. По т. 2.7. отбелязването е  „не” и „без коментар”. 

По точка 3? Няма предложения. 
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Точка 4. В т. 4.1. е дадена разбивката за кандидатите и за 

граждани на други държави, които са включени в криптообмена от 

страна на Република България. 

Точка 4.2. е по отношение на българските граждани, за които 

има изпратена информация от съответните държави членки на 

Европейския съюз. 

По точка 4.3 е общата информация, която е във връзка с 

осъществения обмен и какви данни са били обменяни, която ни е 

предоставена от „Информационно обслужване” като изпълнител по 

договора за криптообмена. 

Същото е по т. 4.4. 

По точка 5 са отбелязани и съответно няма и примери, където 

отговорът е  „не”. 

Ако няма забележки, предлагам да приемем отговорите на 

въпросите, така както са във въпросника, и да гласуваме 

придружително писмо, с което да бъде изпратен въпросникът до 

Министерството на външните работи до госпожа Десислава 

Сидерова, дирекция „Политики и институции на Европейския съюз”, 

за да може да бъдат обобщени данните заедно с останалите 

институции. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване приемането на отговорите на въпросника заедно с 

изпращането на писмото. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против - няма. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило писмо с вх. № ЦИК-03-9 от 12 юли 2019 г. от 

администрацията на Министерския съвет и по-специално от 

директора на дирекция „Добро управление” и ръководител на 

Управление на оперативна програма „Добро управление”. То е 
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адресирано до Държавната агенция „Електронно управление”, до 

председателя господин Темелков, с копие до госпожа Стефка 

Стоева, председател на Централната избирателна комисия. С 

писмото се изисква информация по отношение напредъка на проекта 

за изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно 

електронно гласуване по договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, който е сключен с бенефициент Държавната 

агенция „Електронно управление” и партньор Централната 

избирателна комисия.  

Следва да разгледаме писмото за сведение, тъй като то е 

адресирано до господин Темелков, защото въпросите са свързани 

със самото изпълнение на проекта, по който водеща роля има 

Държавната агенция „Електронно управление”.  

Но взимам повод от това, за да ви върна на доклад отново 

преписката с вх. № ЦИК-00-512 от 21 юни 2019 г. и да помоля в 

рамките на следващите дни да бъде насрочено заседание на работна 

група, която да обсъди, тъй като въпросите, които стоят пред 

Централната избирателна комисия във връзка с електронното 

дистанционно гласуване, са належащи. До 31-ви трябва да бъде 

сформирано специализираното звено, след което да бъде изготвена и 

пътната карта за електронното гласуване, както и трябва да дадем 

отговор по отношение на приемането на техническото задание за 

изработването и внедряването на пилотната система – въпроси, 

които се изисква да бъдат обсъдени. Затова молбата ще ми бъде да 

прецените кога да бъде проведено такова заседание на работна група 

– дали утре или в четвъртък след обяд. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, утре в 14 ч. ще 

проведем работно заседание и ще обсъдим казуса. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

проведените срещи и взетото протоколно решение за провеждането 

на общ форум с Националното сдружение на общините, кръгла маса 

за отчитане и анализ на проведеното обучение на изборната 

администрация и членовете на секционните избирателни комисии в 
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изборите за членове на Европейския парламент, както и обсъждане 

на актуални въпроси във връзка с предстоящата организация на 

изборите за общински съветници и кметове, и протоколното 

решение да изискаме проект на споразумение от страна на „Актив” 

ЕООД, дружеството на Националното сдружение на общините, 

докладвам ви постъпилото споразумение с вх. № ЦИК-00-484 от 17 

юли 2019 г. „Актив” ЕООД ни изпраща подготвения проект на 

споразумение за одобряване и подписване между Централната 

избирателна комисия и „Актив” ЕООД с оглед логистичното 

обезпечаване и подготовката на мероприятието, което ще бъде 

проведено на 23 юли 2019 г. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, допълнения и 

предложения към проекта за споразумение? 

Подлагам на гласуване предложеното споразумение с 

„Актив” ЕООД и упълномощаването на главния счетоводител да го 

подпише. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против - няма. 

Колеги, следващ докладчик по тази точка е госпожа 

Дюкенджиева. Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ. Уважаеми колеги, искам да ви докладвам 

няколко неща. 

В моята папка в днешното заседание са качени писмата, 

които сме получили: от община Девня с вх. № ЕП-06-211 от 12 юли; 

от община Дългопол с вх. № ЕП-06-211-4 от 12 ли; от община 

Белослав с вх. № ЕП-06-211-5; от община Варна, район „Владислав 

Варненчик” с вх. № ЕП-06-211-9 от 15 юли; от община Долни 

Чифлик с вх. № ЕП-06-211-7 от 15 юли; и от община Провадия с вх. 

№ ЕП- 06-211-10 от 15 юли. Това са общините от област Варна, 
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които са ни изпратили смарт картите. Към тези входящи номера 

имаме изпратени и смарт карти от район „Аспарухово” във Варна. 

Колеги, общият брой на получените до момента смарт карти 

от Районната избирателна комисия – Варна, са 469. Чакаме да 

получим смарт картите от община Бяла, от община Ветрино, община 

Суворово и от район „Младост” и район „Приморски” на община 

Варна. 

Докладвам това за сведение на Централната избирателна 

комисия. 

Колеги, за сведение на Централната избирателна комисия и 

запознаване, има качен проект на хронограма за местните избори. 

Моля ви всеки да се запознае и в четвъртък евентуално да направим 

едно предварително обсъждане на проекта за хронограма. 

Другото нещо, което искам да докладвам, колеги, за 

сведение, е вх. № МИ-06-177 от 15 юли 2019 г., намира се в моята 

папка. По електронната поща сме получили заповед от 28 юни 2019 

г. на кмета на община Доспат, с която ни уведомява, че е променено 

помещението, в което ще се помещава Общинската избирателна 

комисия в Доспат. Посочен е и телефон за връзка с община Доспат, 

област Смолян. Докладвам го за сведение на Комисията. 

Колеги, спомняте си, че на миналото заседание ви докладвах 

писмо, което беше получено от Инспектората на Министерството на 

външните работи по повод на едно наше становище, свързано със 

сигнал от госпожа Лилия Карачорова по повод гласуването в 

посолството на Република България в Съединените американски 

щати във Вашингтон. След доклада миналия път беше прието 

решение да напишем едно писмо, с което да обясним на 

Министерството на външните работи, че Централната избирателна 

комисия си поддържа становището, което е изпратила на 19 юни 

2019 г. 

Колеги, в моята папка има проект на писмо, моля да го 

погледнете, евентуално да одобрим текста на писмото и писмото да 

бъде изпратено. 



 28 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Подлагам на гласуване 

проекта за изпращане на писмо на  госпожа Дюкенджиева. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 10 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева); против – 1 (Таня Цанева). 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря ви колеги, нямам друг 

доклад. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожа Иванова е 

наред. Заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо от 

господин Цветомир Оджев, който поставя някои въпроси, свързани с 

произвеждането на местен референдум по Закона за прякото участие 

на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. 

Доколкото Централната избирателна комисия съгласно чл. 7, ал. 2 от 

същия закон изпълнява функциите на Централна комисия за 

местните референдуми и доколкото § 2 от Преходните и 

заключителните разпоредби на същия закон препращат към 

Изборния кодекс, аз съм подготвила един писмен отговор, който е в 

моя папка. Моля да се запознаете и евентуално да се подложи на 

гласуване, ако няма предложения за изменения и допълнения. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предложения за 

изменения и допълнение към проекта за писмо? 

Подлагам на гласуване проекта на отговор до господин 

Оджев във връзка с произвеждането на местен референдум. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева); 

против - няма. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 



 29 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз много се 

извинявам, но в предходната точка пропуснах да ви докладвам 

решение относно поправка на техническа грешка. Проектът е в 

моята папка. Поправка на техническа грешка в Решение № 508 от 2 

юли 2019 г. на Централната избирателна комисия, с което сме 

наложили административно наказание на доставчика на медийни 

услуги „Икономедия” АД, собственика на сайта „Дневник БГ”.  

След извършена служебна проверка се установи, че е 

допусната техническа грешка в пети абзац, като вместо „в отсъствие 

на нарушителя” е изписано „в присъствие на нарушителя”. 

Предлагам да вземем решение, с което да допуснем поправка 

на техническа грешка в решението и изразът „в присъствие на 

нарушителя” да се чете „в отсъствие на нарушителя”. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване проекта за решение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против - няма. 

Номерът на решението е 551. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

заявление за достъп до обществена информация от господин 

Владимир Петров Ташев, който иска от Централната избирателна 

комисия да се предостави информация за разбивка на гласовете по 

партии, коалиции и независими кандидати във връзка с Решение 

№ 447, т. 4.1.„б“ на ЦИК – подадените гласове с машинно гласуване, 

които са 153501. Господин Ташев иска да му предоставим 

информация за тези гласове по партии и коалиции и независими 

кандидати. 

Отговаряме му с писмо, че числовите данни от машинното 

гласуване може да намери на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия в рубрика „Резултати”. Числовите данни са по 

секции, съответно за всеки секционен протокол, и сумарно по 
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райони. Качени са всички районни избирателни протоколи и при 

кликване господинът може сам да си извлече исканата информация. 

А в подрубрика „Отворени данни” всички числови данни от 

изборите, включително и данните от машинното гласуване може да 

ги намери в машинно четим формат. 

Считам, че следва да му отговорим по този начин, тъй като 

информацията е публична, налична е и всеки сам може да си 

направи справка по каквито критерии и разбивки прецени че му е 

нужна информацията. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на госпожа Бойкинова за отговор. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против - няма. 

Госпожо Бойкинова, продължете. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо от заместник-председателя на ОИК – Айтос, озаглавено 

„Докладна записка” от господин Богацевски. Той ни информира, че 

в Общинската избирателна комисия – Айтос, е постъпил сигнал за 

влязла в сила присъда по отношение на общински съветник. 

Общинската избирателна комисия твърди, че е необходимо да 

разполага със справка за съдимост и Районен съд – гр. Айтос, е 

отказал да предостави тази справка на Общинската избирателна 

комисия с мотивите, че ЦИК е компетентна съгласно чл. 33, ал. 5 от 

Наредба № 8 от 2008 г. за функциите, организацията и дейността на 

бюрата за съдимост. Действително е така, Централната избирателна 

комисия фигурира. Аз се свързах с заместник-председателя и 

установих, че всъщност те са се снабдили с присъдата от Районна 

прокуратура, така че отпада необходимостта да отговаряме на 

писмото или да предприемаме каквито и да е действия. 
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Направих справка в сайта на Общинската избирателна 

комисия – Айтос, няма публикувано решение за свикване на 

заседание по този сигнал, въпреки писмото на Централната 

избирателна комисия за достъп до интернет страниците. Ще се 

свържа пак и ще ви докладвам за развитието на случая по 

постъпилия сигнал. На този етап ви го докладвам за сведение. 

Също така ви докладвам за сведение изпратено ни копие от 

решение  на Общинската избирателна комисия – Добричка, с което 

предсрочно са прекратили пълномощията на кмета на кметство 

Самуилово, община Добричка. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, следващ 

докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-07-78/2 от 1 юли. Писмото е пристигнало по 

електронната поща от Националната избирателна комисия на 

Република Корея. С това писмо те ни пишат, че приемат датата за 

тяхно посещение след 20 ноември 2019 г. в София. Ще изпратят 

имейл, след като се оформи началният план, за да ни съобщят 

датата. 

Също така ни задават въпрос: „ЦИК на Република България 

има ли специален отдел, който да извършва проучвания за 

избирателната система? Ако ЦИК на Република България има такъв 

отдел, каква е текущата тема за проучване? Какви са последните 

проблеми в областта на избирателната система в България?” 

Предлагам да им отговорим кратко по имейл, че Централната 

избирателна комисия на Република България няма специален отдел, 

който да извършва проучване по отношение на избирателните 

системи. А ако колегите от Националната избирателна комисия на 

Република Корея имат допълнителни въпроси, на срещата след 20 

ноември, когато дойдат, ще им бъде отговорено. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложения от госпожа Цанева отговор чрез писмо. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева); против - няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: И, колеги, с вх. № ЦИК-07-92 от 12 юли 

2019 г. сме получили писмо от A-WEB – Асоциацията на световните 

изборни органи. Докладвам писмото за сведение. С това писмо те ни 

информират относно провеждането на Четвъртата генерална 

асамблея на асоциацията, която ще се проведе от 3 до 5 септември 

2019 г. в Индия. По-късно ще бъдат изпратени детайли и програма. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожа Ганчева е 

наред. Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, съгласно 

заповед на председателя на Централната избирателна комисия № 12-

А от 9 юли 2019 г. бе назначена комисия в състав аз, госпожа 

Солакова и главен юрисконсулт господин Цачев относно 

извършване процедура на подбор за заемане на длъжността „главен 

специалист-домакин” в администрацията на Централната 

избирателна комисия. Комисията извършва подбора съгласно 

Методиката за провеждане на процедура за подбор за заемане на 

длъжността „главен специалист-домакин”. В папката с мои 

инициали във вътрешната мрежа, така както ви докладвах на 

предходно заседание, че комисията е започнала работата във връзка 

с методиката, представям на вашето внимание протокол от 

дейността на комисията по първия етап от методиката, а именно 

подбора по документи. 

Комисията е съставила протокол за извършения подбор по 

документи. Видно от протокола в него се съдържа списъкът на 

допуснатите до следващия етап кандидати, както и списъкът с 

кандидатите, които не се допускат съобразно решението на 

комисията до втория етап на подбора – интервю. Това са 

кандидатите с вх. № 5, 9, 22 и 26 по посочените в протокола 
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причини. По отношение на първите три изброени комисията приема, 

че не е налице волеизявление за участие в обявения подбор, а по 

отношение на лицето с вх. № 26 от представените документи не се 

доказва изискуемия съгласно обявата минимален професионален 

опит две години трудов стаж. 

Комисията реши провеждането на интервюто с допуснатите 

до следващия етап на подбора кандидати да се проведе на 19 юли, 

2019 г., в петък, това е в срока, който е съгласно обявата и 

методиката, на място в Централната избирателна комисия на адрес 

на Комисията. С оглед и обективираното в методиката съгласно т. 

2.2., че интервюто на всички допуснати кандидати се провежда по 

възможност на една и съща дата, комисията реши интервюто да бъде 

проведено на докладвания от мен ден, а именно 19 юли, съответно 

от 10 и от 14 ч., така както е посочено в протокола. 

Комисията е обсъдила и обхвата на въпросите, които ще 

бъдат задавани на кандидатите при провеждане на интервюто 

съгласно утвърдената методика. 

Във връзка с това че съгласно т. 1.6. от методиката ние следва 

да публикуваме на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия при спазване на съответните изисквания за защита на 

личните данни списъка на кандидатите, които са допуснати до 

следващ етап, а именно интервюто, ви предлагаме с протоколно 

решение да приемем работата на комисията, обективирана в 

протокола, който е представен на вашето внимание. Съответно този 

протокол ще бъде представен след приключване и на процедурата на 

председателя на Централната избирателна комисия съгласно т. 2 от 

заповедта. Да одобрим публикуване на съответните съобщения в 

съответствие с методиката и приетите правила за заемане на 

длъжността „главен специалист-домакин” на страницата на 

Централната избирателна комисия. И да уведомим кандидатите, 

които са допуснати до втория етап, така както е решила комисията, а 

именно по телефона и с писмо по електронната поща. 
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Моля за протоколно решение в този смисъл, уважаема 

госпожо председателстващ, и да възложим на администрацията да 

извърши техническите действия по така направения от мен доклад. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване протокола. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против - няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЕП-06-

211-8 от 15 юли 2019 г. В Централната избирателна комисия са 

изпратени документи в изпълнение на наше Решение № 524-ЕП/НС 

от 4 юли 2019 г. във връзка с предаване на смарт картите за машинно 

гласуване в произведените избори за членове на Европейския 

парламент от кмета на район „Аспарухово”, Варна. Докладвам за 

сведение. 

И докладвам вх. № ЕП-06-190 от 14 юни 2019 г. Това са 

всъщност отново документи в изпълнение на наше решение за 

отваряне на запечатано помещение № 243-ЕП от 10 юни 2019 г. 

Изпратени са от кмета на община Девня. За сведение. Нямам повече 

доклади. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо, получено от Министерството на финансите, подписано от 

министъра на финансиране. Приложено ни изпращат Указания за 

осъществяване на управленската отговорност в организациите от 

публичния сектор. Тези указания са утвърдени на основание чл. 7, 

ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор със заповед на министъра от 9 юли и отменят указанията от 

11 септември 2016 г. 

Докладвам на Централната избирателна комисия за сведение 

и да се предостави на председател и на заместник-председателите 
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копие от указанията. Да се възложи на директора на дирекция 

„Администрация” за изпълнение, включително да се предприемат 

всички необходими действия по актуализиране на вътрешни актове 

и нови при необходимост, както и да се възложат конкретни задачи 

на служителите от администрацията. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов,  Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против - няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

главния секретар на Министерския съвет във връзка с Наредбата за 

стипендиантската програма в държавната администрация, с която са 

създадени необходимите предпоставки за привличане и задържане 

на служители със специфична експертиза и квалификация, както и за 

преодоляване на недостига на експерти от определени специалности 

в държавната администрация. 

Приложено като образец мотивационно писмо-предложение 

за осъществяване на стипендиантската програма с посочване на 

определени специалности. Независимо че Централната избирателна 

комисия и нейната администрация не са част от държавната 

администрация, на този етап Ви го докладвам за сведение, но да 

помислим, във всичките години, в които сме организирали конкурси 

за привличане на стенографи, лица с такава специалност не сме 

успели да намерим. Знаете, че в тази област като че ли изпитваме 

недостиг като държава и можем да обърнем внимание на главния 

секретар, ако и Вие предложите това. 

Във вътрешната мрежа по повод на две напомнителни писма 

от Националния статистически институт за предоставяне на 

информация за наетите лица, отработеното време, средствата за 

работна заплата и други разходи за труд за второто тримесечие на 

2019 г., както и отчет за разходите за придобиване на дълготрайни 
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материални активи в Националния статистически институт, знаете, 

по едната програма платформата е отворена до края на месеца, а по 

отношение на втората програма платформата е отворена до 19 юли.  

Представена е такава информация от счетоводството, 

изготвена от госпожа Валерия Бончева и съгласувано с госпожа 

Гергана Младенова, главен счетоводител. Като приложение имаме 

отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд. 

В тази връзка, така както са представени за утвърждаване 

отчетите, предлагам да ги одобрим и да възложим на госпожа 

Бончева изпращането им чрез електронната форма на Националния 

статистически институт. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението на госпожа Солакова. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против - няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само за сведение, от община 

Смядово сме получили копие от заповедта и протокола относно 

унищожаването на неизползваните и оставени за съхранение в 

администрацията формуляри и бюлетини. Знаете, че общините 

нямат задължение, но някои изпращат в ЦИК тази информация и тя 

се класира в деловодството. 

Колеги,  получено е писмо от „Информационно обслужване”. 

Знаете, че във връзка с изпълнение на някои от дейностите, 

възложени от Централната избирателна комисия и изпълнени от 

„Информационно обслужване”, за което няма сключени формално 

писмени договори, но са изпълнени задълженията в срока, в който 

Централната избирателна комисия е направила своята заявка, 

съобразно, разбира се, обема, така както е било заявено от ЦИК. 

По някои от точките с оглед извършен анализ на действащите 

договори и предмета по тези договори, както и предмета на 
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възложените дейности, Централната избирателна комисия изпрати 

на 5 юли 2019 г. писмо до изпълнителния директор на 

„Информационно обслужване” да ни предоставят подробна оферта, 

която да съдържа всички елементи на извършената услуга, с ценови 

параметри, както и конкретни предложения с времеви график за 

изпълнението.  

Сред тях ние не посочихме точката, която обхващаше 

изпълнението на задачата по осигуряване на възможност за 

провеждане на онлайн видеообучение на членовете на районните 

избирателни комисии на произведените избори за членове на 

Европейския парламент на 26 май 2019 г. по график, който беше 

утвърден от Централната избирателна комисия. На 10 юли 2019 г. 

получихме във връзка с реализирането на тази дейност писмо с 

приложени приемно-предавателни протоколи. Възложено е на 

администрацията на Централната избирателна комисия с оглед и 

принципното ни решение. Знаете, след заседание на Работна група 

1.1. решихме по всички договори да се изисква и задължително да 

присъства становище на администрацията, включително на 

отговорния служител, който следи за изпълнението на конкретния 

договор. В случая имаме представена докладна записка от господин 

Цачев за директор на дирекция „Администрация”, вх. № ЦИК-09-

135 от 11 юли 2019 г. Видно и от докладната записка, обучението е 

проведено съобразно утвърдения график от Централната 

избирателна комисия, като за целта са оборудвани зали за обучение, 

с озвучаване, видеокамери и друга техника, видеоизлъчване, запис и 

двупосочна връзка между ЦИК и обучаваните районни избирателни 

комисии, са извършени дейностите, които конкретно са изброени в 

приемно-предавателния протокол. 

Тъй като става дума за частта на обучение, аз Ви предлагам с 

оглед и на налични средства по план-сметката за покриване на 

разходите, да приемем протоколно решение за одобряване на 

приемно-предавателните протоколи и упълномощаване на 

председател, в случая изпълняващ функциите на председател, и 
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секретар на ЦИК да подпишат приемно-предавателните протоколи, 

единият екземпляр от подписаните два да бъде върнат в 

„Информационно обслужване” и разходите да бъдат за сметка на 

план-сметката, утвърдена с постановлението на Министерския съвет 

за финансовото обезпечаване на изборите за Европейски парламент. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване одобрението и подписването на приемно-предавателния 

протокол за извършването на тази дейност. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против - няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият ми доклад е по повод 

писмо отново от „Информационно обслужване” с приемно-

предавателен протокол, за първото полугодие е представена 

фактура, за второто полугодие по Договор № 29 от 14 декември 2019 

г. – това е за поддръжка на програмен продукт за електронна 

система за управление на документи в администрацията на 

Централната избирателна комисия. По този повод имаше 

представено становище от 10 юли 2019 г. от Милена Радославова, 

главен юрисконсулт, и Веселина Тихолова, главен експерт ИКТ, 

служители в администрацията. Ние поискахме допълване на 

становището, включително от деловодството, от потребителите на 

договора, становище по изпълнението. Както и с оглед на клаузата 

по договора заплащането да се извършва на две части в определен 

срок след подписването за първата половина от изпълнението на 

договора, който е за една година. след изтичането на този договор и 

представянето на приемно-предавателните протоколи с посочени 

дейности за втората част от срока се представя и фактурата за 

второто полугодие. 

В тази връзка администрацията беше обърнала внимание, че 

Централната избирателна комисия се е задължила да заплати 
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възнаграждението на дружеството в размер на 2880 лв. с ДДС, което, 

както ви казах, чрез две авансови вноски на две равни части се 

изплаща. 

В допълнителното становище, което е от 16 юли 2019 г., вх. 

№ ЦИК-09-137 (те са в обща папка във вътрешната мрежа) 

администрацията специално подчертава, че не се води дневник за 

извършваните дейности в изпълнение на горепосочения договор и 

затова към настоящия момент не може да се предостави по-подробна 

справка за изпълнената работа от дружеството, тази, която е 

предоставена с предходното становище. Но в тази връзка те са 

приложили към становището проект на дневник, който да се води 

занапред по изпълнението на договора и аз ще ви предложа да 

одобрим и представения проект на дневник и да възложим на 

директора на дирекция „Администрация” да се следи изпълнението 

на този договор и дневникът да се попълва с дейностите. 

На следващо място, се обръща внимание при сключване на 

подобен договор след изтичането на този, заплащането да бъде 

обвързано с приемането на работата за предходен период, тоест да 

няма авансово заплащане по договора. 

Предлагам ви към настоящия момент да приемем решение, с 

което да одобрим подписването на приемно-предавателните 

протоколи с упълномощаване на председател, в случая заместващия 

заместник-председател, и секретар, единият екземпляр от 

подписания протокол да се върне на „Информационно обслужване”. 

Да одобрим проекта на дневник и да възложим на директора на 

дирекция „Администрация” попълването на дневника и следенето по 

изпълнението на договора. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението на госпожа Солакова за приемане на 

работата по първата част с подписване на приемно-предавателния 

протокол и одобрението на проекта за дневник, както и попълването 

му оттук нататък. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против - няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикувано писмо от Сметната палата, с което изискват 

информация за средствата за медийни пакети, предоставени на 

участниците в изборите, на електронен и на хартиен носител. 

Образец е приложен, включително и електронен носител. 

Докладвам ви го за сведение. Предлагам госпожа Таня 

Цанева да организира попълването на информацията и след 

одобрение да се изпрати на Сметната палата. 

Докладвам ви получена покана за обучение на място за 

електронно възлагане на обществени поръчки чрез 

Централизираната платформа "ЦАИС ЕОП". За сведение на ЦИК. Да 

се предостави на директора на дирекция „Администрация” за 

преценка относно участието на служители от администрацията. 

Уважаеми колеги, един стар доклад, писмо от Хранителния 

комплекс до Централната избирателна комисия. То е с вх. № ЦИК-

02-50 от 12 юни 2019 г. С оглед на това, че по споразумение, чийто 

срок изтече, но с конклудентни действия и от двете страни, тъй като 

продължаваме да ползваме услугите на Хранителния комплекс към 

Народното събрание, ние продължихме съответно и да заплащаме 

режийни разноски за 25 души. Като се има предвид интензивната 

работа, невъзможността да се ползва столът с оглед на 

отдалечеността, намира се в двора на Президентството, в тази връзка 

и в писмото на ръководителя на Хранителния комплекс с входящия 

номер, който ви прочетох, и във връзка с водените неколкократно 

разговори, е направено предложение Централната избирателна 

комисия да уведоми Хранителния комплекс за размера на режийните 

разходи, за периода май-юни месец не са издадени фактури за 

режийни разходи. Уведомявам Ви с настоящия доклад, че на 9 юли 
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2019 г. в Централната избирателна комисия за десет души е 

представена фактура за режийните разходи за м. май, уточнено е и 

на среща с ръководителя на Хранителния комплекс, че през м. юни 

Централната избирателна комисия не е ползвала Хранителния 

комплекс. С оглед на това, че за юли месец е необходимо да се 

направи допълнително проучване, аз ви предлагам да го направим и 

тогава да изпратим писмо за юли, на този етап да приемем с 

протоколно решение одобряването на изплащането на режийни 

разходи за десет души за м. май. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване одобрението на разхода от Хранителния комплекс. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против - няма. 

Колеги, във връзка с водената кореспонденция с 

Националната избирателна комисия на Република Корея сме 

получили писмо в отговор на изпратено наше писмо по тяхно 

запитване за възможност да проведем среща с делегация от 

Националната избирателна комисия, ние сме отговорили, че това 

може да се случи в сградата на Централната избирателна комисия на 

България в края на м. юли, както е било тяхното запитване. На 9 юли 

с вх. № ЦИК-07-184-2 сме получили отговор от тях, в който те ни 

благодарят за бързия отговор и изпратеното писмо от председателя 

на ЦИК България и че оценяват, че сме в състояние да отделим 

време за тях и тяхната среща, като за момента те се опитват да 

фиксират някакъв план с конкретни дати, но за това ще ни уведомят 

по-късно. Евентуално биха се забавили с плана си и би било 

възможно това да се случи в началото на септември. Но се надяват, 

че до края на тази седмица вече ще имат конкретни дати, за които 

ще ни уведомят. 

Докладвам го за сведение. 
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И, колеги, връщам на доклад писмо с вх. № ЦИК-07-77 от 2 

юли 2019 г. То е относно кандидатурата на господин Синха за 

Генерален секретар на A-WEB. В моя папка е публикувано отново, 

както и преводът на неговата кандидатура с предложението от 

двамата индийци и CV като апликейшън. Това, което успях да 

проуча във връзка с Устава на A-WEB, е, че последната редакция на 

Устава е била в 2017 г., както и че те ни представят на 6 май 

полученото от A-WEB писмо, в което ни изпращат формуляри, 

евентуално ако искаме да участваме като член на Изпълнителното 

бюро и да предложим кандидатура за Генерален секретар, както и 

извадка от Устава съгласно чл. 18. 

В моя папка от днешно заседание е публикуван преводът на 

протокола от състоялата се среща на 21 февруари в София на 

Изпълнителното бюро на A-WEB, където също се коментира 

кандидатурата, след като Генералният секретар съобщава, че си 

подава оставката. Същевременно там е направен разбор на 

предложенията, които са били още в 2017 г. предложени и 

последната година обсъждани за промяна на Устава и предстои да 

бъдат взети и променени като решение на Общото събрание, покана 

за което колегата Цанева докладва. То ще се състои в Индия. 

Аз съм подготвила едно писмо в моя папка, моля да се 

запознаете, в което да направим запитване. Първо, коментарите и 

разбора, който направихме на 4 юли отново във връзка с 

кореспонденцията от A-WEB и от Националната избирателна 

комисия на Индия, приобщавам към тях и преписки, част от тях са 

разпределени и на госпожа Цанева, и тогава съм ги докладвала. Те са 

с аналогичен текст да изпратим препоръки за кандидатурата на 

господин Синха. Проектът за писмо е във вътрешната мрежа в моя 

папка, с което, първо, ги уведомяваме, че ЦИК България има нов 

състав от 21 март с председател госпожа Стоева и им пишем по 

повод изпратеното от тях писмо на 6 март за стартиране на 

процедура по номиниране на Генерален секретар на A-WEB, както и 

ги уведомяваме, че многократно сме получавали имейли от 
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Избирателната комисия на Индия за подкрепа на издигнатата 

кандидатура на господин Синха. В това писмо бих искала да 

уточним и отново да потвърдят дали са постъпвали и други 

кандидатури за този пост и какво се изисква от нас като членове на 

Изпълнителното бюро да направим до следващото Общо събрание, 

което ще се състои през септември. Защото в Устава е записано, че 

преди провеждане на Общото събрание трябва да бъдат издигнати 

кандидатури за Генерален секретар, които да бъдат подкрепени от 

членовете на Изпълнителното бюро и съответно Изпълнителното 

бюро да изпрати две от тях, които то е избрало, с предложение за 

гласуване на Общото събрание с обикновено мнозинство. 

Може би по-добрият вариант е да изпратим към тях писмо и 

те да ни отговорят и да ни изпратят цялата информация по тази 

процедура преди да вземем решение дали ще подкрепим господин 

Синха за тази позиция. 

Предлагам и копие от писмото да изпратим на Генералния 

директор на Избирателната комисия на Индия, за да е в течение с 

кореспонденцията ни с A-WEB, защото ние имаме от тях седем 

имейла с покана и молба да изпратим препоръки за този господин, а 

ние не сме отговорили. 

Моля да се запознаете. Ако имате някакви предложения, 

допълнения. 

(Коментари извън микрофон.) 

Колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмо с 

направените корекции до Асоциацията на световните избори органи. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил 

Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против - няма. 

Госпожа Бойкинова има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е 

писмото до господин Веселин Марешки. С това писмо ние го каним 

да се яви в Централната избирателна комисия в удобно за него време 

до 30 юли от 9,30 ч. до 17 ч. във всеки работен ден. Посочени са и 
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телефони за контакт с юрисконсултите и съответно сме изброили и 

седемте акта, които са съставени по отношение на него във връзка с 

установени нарушение на Изборния кодекс по повод произведените 

избори за членове на Европейския парламент от Република България 

на 26 май 2019 г. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, допълнения 

към проекта за писмо? Няма. 

Подлагам на гласуване текста за писмо. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 9 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – 2 (Емил Войнов, Кристина Стефанова). 

Колеги, с това изчерпихме дневния ред на днешното 

заседание. Обявявам следващо заседание на 18 юли, четвъртък, от 

10.00 ч. 

(Закрито в 13,05 ч.) 

 

          

   ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      Кристина Стефанова 

        

  СЕКРЕТАР: 

      Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф:  

 Стойка Белова 


