
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 84 

   

На 23 юли 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Мирослав Джеров, 

Кристина Стефанова, Бойчо Арнаудов 

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

наказателни преписки. 

Докладва: Мария Бойкинова 

3. Разни. 

Докладват: Александър Андреев, 

Таня Цанева, Севинч Солакова, 

Емил Войнов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и, Таня Цанева.     

ОТСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Николай 

Николов и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 11,00 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията.  
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* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам заседанието. 

Имате проект за дневен ред. Други желаещи колеги да се 

включат? Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в първа точка - запечатани помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други колеги? 

Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако може, да ме включите в точка „Разни”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други? Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълненията. 

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,  Таня Цанева); 

против - няма. 

Колегите Николов, Георгиева, Дюкенджиева, Ганчева и 

Димитров са в отпуск; колегата Баханов е в болнични; колегата 

Йосифова ще закъснее. 

По точка първа от дневния ред – искания за отваряне на 

запечатани помещения, господин Джеров е първи в списъка, 

заповядайте. 

 

Точка 1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днес е качено едно писмо от 

господин Димитър Славов, кмет на община Бяла, област Русе, с 

което ни уведомяват, че са отворили помещението, в което се 



 3 

съхраняват изборните книжа и материали от изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Към писмото са приложени съответно заповедта с № РД-1135 

от 18 юли 2019 г. със съответния състав за провеждане на 

процедурата, както и протоколите. 

Докладвам го за сведение. Нямам друг доклад, благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Стефанова. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. 

№ ЕП-06-220 от 22 юни сме получили писмо от кмета на община 

Угърчин госпожа Димова във връзка с това, че са отворили 

запечатано помещение, което ние сме им разрешили с Решение № 

243-ЕП от 2 май. Докладвам го за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. И господин 

Арнаудов има думата по тази точка. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо с вх. 

№ ЕП-06-223 от 22 юли 2019 г. от кмета на район „Одесос”, община 

Варна, с което ни изпращат заповед на кмета за определяне на 

комисия за отваряне на помещение, както и протокол за отваряне и 

запечатване на помещението – един брой оригинал и от двете. 

Докладвам ви го за сведение, нямам повече доклади в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. По точка 

втора има думата госпожа Бойкинова. 

 

Точка 2. Доклад по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

първата жалба срещу решение на Централната избирателна комисия, 

с което сме наложили наказание. Това е жалбата от Александър 

Кирилов Георгиев в качеството му на управител на „Телеграф 

Медия” против Решение № 550 на Централната избирателна 

комисия. Ще ви докладвам жалбата само с две изречения. Излагат се 

процесуални нарушения и по-точно, че актът за установяване на 
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административно нарушение не е връчен, което не отговаря на 

истината – актът е пред мен и той е връчен чрез пълномощник на 

господин Александър Кирилов Георгиев. Твърди се, че за това 

решение са узнали от интернет страницата на Централната 

избирателна комисия, но пред мен е обратната разписка, с която 

охраната на дружеството е получила решението на Централната 

избирателна комисия. 

Излагат се и доводи по същество защо не е налице нарушение 

на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс. 

Преписката ведно с жалбата ще бъде окомплектована и 

изпратена на Софийски районен съд. 

Уважаеми колеги, докладвам ви преписка за поправка на 

техническа грешка. В наше Решение № 559 се установи, че вместо 

правилното име „Венелина Атанасова Гочева” е изписано 

„Валентина Атанасова Гочева”. Поради което ви предлагам да 

допуснем поправка на техническа грешка в това наше решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на решението за поправка на 

техническа грешка във вече постановено от нас решение. 

Поправката е само в името на наказаното лице. 

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,  Таня Цанева); 

против - няма. 

Номерът на решението е 562. 

Точка Разни. Господин Андреев, имате думата. 

 

Точка 3. Разни. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

превода, който пристигна, на писмото и презентацията, изпратена от 

датската фирма Assembly Voting във връзка с електронна система за 
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дистанционно гласуване. Да се запознаете със самия материал и ако 

има интерес, така както е посочено и в самото писмо на датското 

дружество, те са отворени за провеждането на среща, на която да 

представят системата за онлайн гласуване. Ще го качим във 

вътрешната мрежа, за да може да се запознаете. Това е към вх. № 

ЦИК-07-93 от 23 юли 2019 г. 

Освен това във връзка с провеждания днес национален форум 

заедно с Националното сдружение на общините с отчет във връзка с 

обучението, което Централната избирателна комисия с участието на 

общините проведе на секционните избирателни комисии в 

предходните избори. Знаете, че заключителният форум ще е днес 

след обяд. 

Националното сдружение на общините ни беше изпратило на 

5 юли 2019 г. писмо, в което са посочени основните въпроси, които 

са възникнали в рамките на предходните избори и които би следвало 

да бъдат обсъдени и евентуално Централната избирателна комисия 

да вземе становище по отношение на тях. Те са докладвани от мен на 

9 юли 2019 г., бихте могли да ги намерите, това е вх. № МИ-23-7.  

Молбата ми е да ги разгледаме, тъй като има въпроси, които, 

разбира се, са свързани със законодателната рамка, която в момента 

действа и те не биха могли по никакъв начин да бъдат разглеждани 

извън една евентуална бъдеща промяна на законодателството, тоест 

ние не бихме могли да поставяме въпроса, свързан с полагането на 

подписите върху протоколите, за печати и другите протоколи, 

облепването на торбите, поставянето на протокол пред секцията, 

което е предвидено законодателно, и въобще да не бъде поставян 

въпрос протоколът с резултатите от изборното помещение да не 

бъде копиран, тъй като съществуват вече достатъчно съвременни 

технологии, като смартфони и т.н., с които би могло да бъде 

направена снимка на тези протоколи – неща, които няма как да 

бъдат уредени. 

Но има въпроси, които биха могли да бъдат обект и предмет 

на обсъждане в рамките на този заключителен форум, който ще се 
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проведе днес. Затова считам, че е редно Централната избирателна 

комисия, след като всички колеги вече имаха достатъчно дълго 

време и възможност да се запознаят, да ги обсъдим накратко и ако е 

необходимо, вече Централната избирателна комисия има 

възможност да излезе със становище или най-малкото ние, които ще 

присъстваме и ако ни бъде зададен този въпрос, все пак трябва да 

знаем и какво да отговорим, а не просто да не вземем никакво 

становище. 

Затова молбата ми е да разгледаме писмото и ако прецените, 

да изразим становище по тези въпроси. 

(Запознаване с въпросите.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако сте прочели 

въпросите, да продължим. По програма срещата трябва да я открием 

съвместно с госпожа Георгиева. След това трябва да се върнем в 

заседанието на Правната комисия на Народното събрание, така че на 

първия панел аз и някои от колегите, които ще дойдат в заседанието 

на комисията, няма да бъдем. Кой ще поеме първия панел да 

направи кратък анализ на произведените избори и то това, което би 

интересувало всъщност тази аудитория? Другото те са си го видели, 

знаят го. 

Кой ще поеме първия панел? Трябва да се каже за първия 

протокол, вече единствения, какви трудности е имало. Господин 

Андреев? По втория панел има много въпроси, там трябва да 

отговарят поне трима души, въпросите са от всички области. 

Господин Войнов да участвате в отговорите на въпросите във втория 

панел? Да си ги разпределите, аз мисля, че представителите на 

общините очакват отговор поне на тези въпроси, които писмено са 

си задали предварително. Разбира се, на това, което е свързано с 

промяна на законодателството, не е сега времето, но това, което би 

могло да се разреши или поне да се обсъди.  

Други? Госпожа Стойчева. Госпожа Иванова. 

Да обсъждаме ли сега някои от въпросите тук или са 

достатъчно ясни. 



 7 

За ранното обучение на секционните избирателни комисии 

какво ще им кажем, колеги? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Няма как да обучаваме членове на 

секционните избирателни комисии, без те поне да са предложени от 

партиите. Не говорим да са назначени, а поне да са предложени, за 

да е ясно кого обучаваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Те очевидно говорят за 

тогава когато бъдат сформирани. 

Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Проблемът с ранното обучение е по-скоро 

в това, че в последните два-три дни голяма част от членовете на 

секционните избирателни комисии се подменят. И ако бъдат 

предварително обучени, голяма част от тези, които са минали на 

обучение, след това отпадат. Това е проблемът, а иначе по принцип 

може да се организира примерно десет дни преди изборите, но няма 

гаранция, че обучените ще останат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други колеги? 

Госпожа Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: В подкрепа на това, което казва колегата 

Войнов, аз ще стигна още по-нататък – не е никак малък броят на 

назначени членове на секционни избирателни комисии, които 

отпадат в самия изборен ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги по 

въпросите? Да дискутираме ли или след обяд се поемат и се 

отговаря.  

Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Достатъчно опитни са колегите и колегата 

Андреев, който ще бъде основната фигура, и колегата Солакова от 

наша страна, доколкото разбрах, предлагам да оставим изцяло на 

тяхната дискреция как и какво ще коментират. И ако те мислят, че 

трябва нещо да обсъдим, само те да кажат. Запознах се с въпросите, 

сигурен съм, че няма нещо, което да ги затрудни дори за момент. Не 

е нужно ние всички сега да изявяваме позиция, ясно е, че това са 
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повечето законови изисквания. Предполагам, че в един толерантен 

дух ще се поставят въпросите. Ако се поставят само такива въпроси, 

това говори добре, а именно че няма съществени въпроси, които 

трябва да се решават, освен козметични такива. 

Така че ви пожелавам успешно представяне и да нямаме 

повече дебати по темата. Всички тези въпроси са изцяло в тяхната 

компетентност и трудно двама членове на ЦИК ще дадем различни 

отговори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други 

изказвания, колеги, да продължаваме по дневния ред. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, само за сведение, с вх. 

№ ЦИК-07-10 от  22 юли 2019 г. от Европейската комисия е 

получено циркулярно писмо, с което напомнят на тези, които не са 

попълнили въпросника, който колегата Андреев докладва на 9 юли, 

а на тези, които са го попълнили и предали, благодарят. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова има 

думата в точка „Разни”. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикуван отговор от Национална агенция за приходите по 

отношение на определения за изпълнител за осигуряване на 

самолетни билети „Атлас Травелс” ЕООД, че няма задължения. Това 

е в процедурата на събиране на документи преди сключване на 

договора. Ще се предостави в счетоводството. 

Докладвам ви една докладна записка заедно с проектна 

документация за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на ЦИК”. Моля 

да я погледнете, единственото различно, на което се обръща 

внимание, е разликата в методиката. Колегата Бойчо Арнаудов може 

би ще погледне и цялата документация, тъй като той предварително 

е дал указание на администрацията да се направи една справка в 

годините по изпълнението на договора за обема на преводите и 

езиците, които най-често са ползвани. Установява се един основен, 

другите езици много рядко са ползвани, което е довело до промяна в 
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методиката - тежестта при оценяването да е най-ниската цена по 

основния език  и  да е 90 процента.   

Моля да погледнете, за да може на следващо заседание да 

гласуваме и да се открие процедурата с така представената проектна 

документация. 

Във вътрешната мрежа ще видите проект на решение за 

осъществяване на контрол при отпечатване на бюлетините. 

Проект на решение за определяне на номерата на изборните 

райони в местните избори – номер на района като община и изборен 

район кметството в изборите за кметове на кметства.  

На следващо заседание може би по принцип да ги одобрим и 

да бъдат изпратени за изразяване на становища, за да може да чуем и 

мнението на заинтересовани страни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля ви да се 

запознаете с проекта за осъществяване на контрола от ЦИК при 

отпечатване на бюлетините, който докладва госпожа Солакова, за да 

го  редактираме в четвъртък, защото трябва да го изпратим за 

съгласуване. Както и решението за номерата. Ние и по предходните 

три решения така процедирахме – изпратихме ги за съгласуване и 

очакваме резултат. 

Колеги, два проекта за решение в папката на госпожа 

Солакова, обсъждане в четвъртък. 

Имате ли друг доклад, госпожо Солакова? Благодаря. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви за 

сведение, че вчера бяха получени от Главна дирекция „ГРАО” копия 

от избирателните списъци на всичките 191 избирателни секции 

извън страната от произведените на 26 май избори за членове на 

Европейския парламент от Република България. След съставен и 

подписан протокол списъците са прибрани за съхранение заедно с 

останалите книжа и материали от произведените избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги имат ли 

да докладват нещо? Госпожо Стойчева, заповядайте. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Стоева. Колеги, в 

папка с моите инициали има проект на решение относно искане за 

отваряне на запечатано помещение в община Макреш, област 

Видин, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за членове на Европейския парламент през 2014 г. и през 

2019 г., от изборите за народни представители през 2017 г., от 

изборите за общински съветници и кметове през 2015 г., от изборите 

за президент и вицепрезидент през 2016 г., от националните 

референдуми през 2013 г. и 2016 г. и от частичните местни избори 

през 2018 г. 

Искането е постъпило по електронната поща от кмета на 

община Макреш господин Антонов и то е отправено до Централната 

избирателна комисия във връзка с изтичане срока на съхранение и 

необходимостта от извършване на експертиза, научно-техническа 

обработка и предаване в отдел „Държавен архив”, гр. Видин, на 

книжата и материалите от националния референдум през 2013 г. и от 

изборите за членове на Европейския парламент през 2014 г. 

Предлагам да разрешим отварянето на запечатаното 

помещение. Моля само да погледнете, ако има някакви бележки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Тук е използвано старото Решение № 

4387, ние имаме ново решение. Може би навсякъде да се замени с 

новото решение, тъй като вече има и книжа от новите избори в това 

помещение, доколкото видях. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Добре, ще цитираме вече новото 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът приема 

бележката. 

Ясно ли е къде е помещението? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В общината. 

Други бележки има ли, колеги? Въпроси? Няма. 
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Моля, процедура по гласуване на решението с направените 

изменения. 

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. 

Номерът на решението е 563. 

Поради изчерпване на дневния ред, колеги, закривам 

заседанието. Насрочвам следващо заседание в четвъртък, 25 юли, от 

10,00 ч. 

 

 

(Закрито в 11,35 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стойка Белова 


