
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

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

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 86 

 

На 26 юли 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Обсъждане на писмо до Народното събрание 

Докладва: Мария Бойкинова  

2.  Обсъждане на проекти за изборни книжа. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Димитър 

Димитров 

4. Разни. 

Докладват: Таня Цанева, Севинч Солакова, 

Емил Войнов, Силвия Стойчева  

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-

Стефанова, Таня Йосифова, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Николай Николов и Цветанка Георгиева. 
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Заседанието бе открито в 10,45 ч. от госпожа Стефка Стоева – 

председател на Комисията.  

 

*  * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, уважаеми 

колеги!  

Откривам днешното заседание. Виждам добро настроение и 

здрав дух! 

Имате проект за дневен ред. 

Има ли други желаещи да се включат в днешния дневен ред? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако може, в точка Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ако може да ме включите в т. 1 – 

Писмо до председателя на Народното събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В точка Разни също да ме включите. 

Госпожа Солакова поиска включване. 

Други колеги желаят ли да се включат? Няма. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълненията. 

Гласували 11 членове: за – 11 (Стефка Стоева, Севинч 

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

Чаушев, Ивайло  Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма. 

Приема се. 

 

Преминаваме към точка първа –  

1. Обсъждане на писмо до Народното събрание. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се 

намира писмо до госпожа Цвета Караянчева. То е във връзка с 

предстоящото решение, което Централната избирателна комисия 

следва да вземе за провеждане на консултациите при кмета на 

общината за назначаване на общинските избирателни комисии, тъй 

като съгласно чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс в консултациите 

участват парламентарно представени партии и коалиции, партиите и 

коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове 

на Европейския парламент, а пък съгласно ал. 5 на чл. 76 при 

назначаването на членовете на общинската избирателна комисия се 

запазва съотношението между парламентарно представените партии 

и коалиции, във връзка с което ни е необходима информация от 

Народното събрание кои са парламентарно представените партии и 

коалиции, които имат парламентарна група в 44-то Народно 

събрание и съответно броя на народните представители по 

парламентарни групи към датата на насрочване на изборите с указ 

на президента на републиката 

Това е писмо, което преди всички избори изпращаме 

традиционно до Народното събрание, за да ни се предостави тази 

информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Важно писмо, колеги – 

моля погледнете предложения проект. (Реплики.) 

Колеги, бележки по проекта? Важно е писмото за 

съотношението после на политическите сили. 

Ако няма бележки към проекта за писмо, моля, процедура по 

гласуване. 

Гласували 11 членове: за – 11 (Стефка Стоева, Севинч 

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

Чаушев, Ивайло  Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма. 

Приема се. 

 

Преминаваме към точка втора –  
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2. Обсъждане на проекти за изборни книжа. 

Продължаваме обсъжданията от вчера – само обсъждаме 

книжата, това е най-трудната част от книжата.  

Госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, в моя папка е 

Приложение № 11-ЕП, това е старата книга. Нали вчера решихме да 

проверим. 

Тук в заявлението-декларация, в изборите за членове на 

Европейския парламент, виждате т. 10 – тя беше спорна и от 

Приложение № 8, тъй като в него нямаше тази таблица какво точно 

попълват на латиница.  

Вариантът е същата тази таблица – т. 10, фамилно име, име 

на майка, което се попълва на латиница, да я прехвърлим в 

Приложение № 8. Това е вече т. 8 там.  

Само искам да Ви обърна внимание, че за разлика от 

местните избори при изборите за членове на Европейския парламент 

извършвахме проверка, защото той можеше да гласува и другаде. 

Тук са за общинските избори – няма опасност… (Реплика на Севинч 

Солакова.) 

Ами, не. Защото чл. 362 от Изборния кодекс казва, че 

проверката при изборите за членове на Европейския парламент ние 

изпращаме данните на съответните държави членки, а в чл. 410 от 

Изборния кодекс проверката за обстоятелствата се извършват от 

Министерство на вътрешните работи и Министерството на 

правосъдието и се прилага декларацията.  

Така или иначе предлагам данните да са на латиница и в 

таблицата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова има 

думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, цитираните текстове от 

Изборния кодекс са в изпълнение на задължението на държавата да 

транспонира директивата и по този въпрос България е отговорила, че 

всички текстове на директивата са част от нашето национално 
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законодателство. За фактите и обстоятелства, на първо място, за да 

не се губи време и да не бъдат засегнати интересите на гражданите и 

избирателите, се подават декларации, но проверките след това се 

извършват всъщност, за да се види дали те притежават избирателни 

права и не са лишени от правото да участват в такъв вид избори в 

своята държава. Знаете, че ние вече два или три пъти правихме 

проверка в Полша, в Германия – 2 пъти имаше, правихме проверка 

за български граждани, които участваха в местни избори в тези 

държави – членки на Европейския съюз.  

В този смисъл това, че не сме правили проверка през 2015 г. 

не означава, че не следва да я правим. Ако не успеем да я направим, 

не означава, че има проблем. Защото те декларират и се очаква това 

да са декларирани верни обстоятелства, но така или иначе проверка 

предстои. 

Аз също видях и си припомних от Приложение № 11 вчера 

какви данни сме събирали. Не всички са относими. Знаете, че имаше 

в рамките на обмена между отделните държави и контактните 

органи обмен на данни, които да се събират. Ние така и не успяхме 

да накараме някои държави да включат ЕГН. Припомням само. От 

тази гледна точка всички тези данни ние сме ги включили, защото 

някои от държавите казват, че при тях те са необходими, за да бъде 

извършена бързо проверката. 

Аз Ви припомням случая, при който получихме 

информацията от контактната точка на Испания, където се разбра, че 

към заявлението те са поискали копие от личната карта на лицето. 

По тази причина, получавайки копието от личната карта, ние много 

бързо успяхме да направим проверка.  

Лично аз не виждам причини ние да събираме данни за име 

на майката, на бащата, място на раждане, може би избирателен 

номер и така нататък, но в някои държави това са важни 

обстоятелства, за които следва да има информация, за да бъде 

извършена проверката.  
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Ако нямаше проблеми и всички бяхме съгласни, бих 

помолила и предложила опитът, който почерпихме по време на 

изборите от испанската държава, да го приложим, ако няма проблем. 

Но ако има проблем, ние просто да запишем основните данни по 

документа за самоличност от страната по произход, защото тези 

данни са ни необходими, за да можем да извършим тази проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предложението на 

госпожа Солакова е много хубаво, като се има предвид случая с 

Испания и Пловдив – помните при Европейските избори за онази 

дама, за която се погрижихме цял следобед да може да участва в 

изборите. Въпросът е дали преди това да не попитаме Комисията за 

защита на личните данни можем ли така да боравим според нашето 

законодателство с личните карти на гражданите. 

Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В чл. 408, ал. 1, т. 3  от Изборния 

кодекс си пише: „данни от личната карта или паспорта и личен 

номер”. Тоест всичките данни, които се съдържат… (Реплика на 

Мария Бойкинова.) 

Доколкото разбрах, едното предложение е да остане 

таблицата, която е в този вид – да, и по този начин тези данни вече 

се съдържат в тази таблица в голямата си част. Другият вариант е 

просто да се иска документът. Според мен данните, ако бъдат 

нанесени, няма нужда да има копие от личната карта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Кажете, колеги, само тази книга остана от първата част. 

Приложение № 11 е за предишните избори. 

Колеги, оформиха се две становища – да ги подложим на 

гласуване.  

Второто предложение е на госпожа Солакова. 

Имате думата, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо Председател, аз не съм 

направила предложение. Ако исках да го подложите на гласуване, 

щях да кажа. 
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Обърнах внимание и напомних каква добра практика беше в 

Испания. След като имаме притеснения и резерви, че в изпълнение 

на закона нямаме право да изискваме копие от личните карти, не се 

налага повече да се коментира.  

Приключваме и се подлага на гласуване проектът, предложен 

от Бойкинова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Разбрах. Аз просто Ви 

схванах като предложение. Извинявайте. 

Книга № 8, Приложение № 8, колеги. Докладчикът го 

предлага с това допълнение – таблица след текста „данни на 

латиница”. 

Ако няма други бележки към тази книга, само тя остана вчера 

от първите книжа, моля, процедура по гласуване. 

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

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

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

против – няма. 

Приема се. 

Приключихме, колеги, Приложение № 8. 

Господин Войнов, имате думата. 

Гледаме изборни книжа от вчера, Приложение № 80-МИ. 

Нали така? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Мога и от Приложение № 80-МИ да 

започна, направил съм корекции по тези, които вчера коментирахме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние само обсъждаме – 

нека да обсъдим и тези, ще се върнем изцяло. 

Приложение № 80. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, до Приложение № 80-МИ – протокол за 

предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на 

протокол на СИК. Това е протоколът, с който единственият 

протокол на СИК, ако бъде сбъркан, трябва да бъде предаден на 

общинската избирателна комисия и да получат нов формуляр на 
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протокола. Виждате, това е сравнително кратко. (Реплики на Мария 

Бойкинова и Александър Андреев.) 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, ще я махна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма бележки по това приложение. 

Преминаваме към Приложение № 81-МИ. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: То е в два вариант. Отворете първия 

вариант. В сравнение с досегашния образец на протокол на 

секционна избирателна комисия, в този протокол виждате, че е 

премахната т. 9. Това са недействителните бюлетини, които не могат 

да бъдат разпределени по кандидатски листи. Тъй като Изборният 

кодекс никъде не изисква да се вписват тези данни и с цел 

опростяване на протокола, е премахната тази т. 9. 

В Приложение № 81-2, там т. 9 фигурира, както беше и 

досегашната ни практика. 

И в двата протокола – обърнете внимание на т. 4 – маркирани 

са в светлозелено букви „в”, „г” и „д”. Това е брой на 

недействителните бюлетини извън избирателната кутия. 

Предложението е тези три вида недействителни бюлетини извън 

избирателната кутия да бъдат обединени и виждате в т. „в”, която е в 

жълто, са записани обединени.  

Единият вариант е да си остане в сегашния вид, както досега 

сме правили изборна книга на протокол на секционна избирателна 

комисия, а другият вариант е да се обединят точки „в”, „г” и „д” и да 

бъдат записани в една обща точка „в”. 

Тук Централната избирателна комисия единствено трябва да 

прецени дали по този начин, ако са обединени трите вида 

недействителни бюлетини извън избирателната кутия, ако са 

обединени, спазваме изискването на Изборния кодекс, че трябва 

поотделно да се описват броя на недействителните бюлетини по 

чл. 427, 227 и 228.  

Това са общо взето промените по протокола. Всичко останало 

е същото.  
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Вчера колежката Иванова направи забележка, че в буква „а” е 

записано: „Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от 

ИК, вписани в т. 3.1. на протокола там по чл. 215, ал. 4 от ИК, тъй 

като в протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК са два протокола – единият е 

за приемане на избирателния списък, а  другият за приемане на 

изборните книжа и материали. Затова съм го записал тук, 

конкретизирал съм за кой протокол става въпрос. (Уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, приемам това, 

което е и желанието да опростим протокола, доколкото има места, в 

които би могло да имаме точки, които не са включени. Но при 

изричния текст на чл. 434 от ИК, в който поотделно са посочени 

брой на недействителните бюлетини по различните видове, в тази си 

част считам, че обединяването не изпълнява текстът на Изборния 

кодекс. В тази връзка обединяването няма да даде възможност това, 

което явно е целта на законодателят – да има поотделно за всеки 

един от видовете броят на бюлетините. 

На второ място, по отношение на т. 9, която обобщаваше в 

предходния протокол онези недействителни гласове, бюлетини, 

които не могат да бъдат разпределени като недействителни гласове 

по отделните партии, коалиции или независими кандидати, в 

момента те няма да могат да бъдат посочени никъде. Тоест ще имаме 

в един момент такива, които те ще разпределят по партии, коалиции 

и независими кандидати, но ще има и една част от такива, които 

няма как да бъдат приложени нито към една партия, коалиция или 

независим кандидат и те няма да има къде да ги сложат.  

Това според мен ще бъде объркващо за секционните 

избирателни комисии, защото в този случай те ще имат едни 

недействителни гласове или бюлетини, както и да ги наречем, които 

няма къде да ги сложат и това при сумирането пак ще доведе на 

проблем, тъй като това беше основният проблем, който ни създава. 

В този случай, обратното – ефектът пак ще бъде, защото няма да 
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знаят къде да ги сложат. Затова аз лично считам, че трябва да си 

остане и т. 9. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Очаквах, че това може да създаде… 

(Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, нека да чуем 

докладчика – нека той да даде разяснение. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Малко ще Ви върна към една друга 

процедура, която правят в секционната избирателна комисия, а 

именно отчитането на преференциите. Да вземем дадена партия или 

коалиция, секционната избирателна комисия трябва бюлетините за 

тази партия или коалиция тези гласове да ги разпределят по 

отделните кандидати според броя на получените преференции. 

Бюлетините, в които няма отбелязана преференция или са 

отбелязани повече от една преференция, те трябва да ги запишат в 

полето „без”, което го има и тук в нашия протокол. 

Виждате как това прилича много на недействителните 

гласове. При недействителните гласове по същия начин една 

купчина бюлетини  трябва да се разпредели по кандидатски листи, а 

тези, които не могат да бъдат разпределени, да се запишат в т. 9, 

което е аналогично на полето „без”. 

Сега да Ви върна на изборите за Европейския парламент. При 

изборите за Европейския парламент нямаше такава графа в полето за 

преференции, тъй като законът не изискваше бюлетините, в които не 

е посочена преференция, да се отчитат, нямаше такава графа в 

протокола за Европейските избори и може да погледнете, че нито 

една комисия почти не се е затруднила в това, че не е отчела 

бюлетините, които са без преференции.  

Обратното, ако погледнете протокола от последните 

парламентарните избори, където също имаше графа „без 

преференция”, там са масовите грешки, тъй като контролата не 

излиза. Защо махаме графата „без” на Евроизборите? Тъй като 
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законът не я изисква и виждаме, че секционните избирателни 

комисии въобще не са се затруднили. Обратното, при отчитане на 

недействителните бюлетини законът също не го изисква, но ние на 

всички избори слагаме и тази т. 9, която не знам защо я слагаме.  

Смятам, че като си разпределят недействителните гласове по 

кандидатски листи, просто не обръщат внимание на тези бюлетини, 

които не могат да се разпределят и приключват нещата. Контролата 

е ясна. Числото по т. 6 трябва да е по-голямо или равно на сумата от 

числата по т. 8. И до тук. По същия начин, който беше и с 

преференциите. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, преди да стигнем до т. 9 

имаме т. 6 – общ брой недействителни бюлетини, намерени в 

избирателната кутия. От този общ брой разпределят бюлетините от 

кандидатските листи и с това приключват. На нас т. 9 – празни 

бюлетини, такива, които не са, изобщо не ни трябва за нищо. Прав е 

господин Войнов, че няма в закона такова изискване. Ние може би 

сме натоварили протокола, за да се направи контрола, че 

разпределените по кандидатски листи плюс т. 9 трябва да направят 

общия брой недействителни гласове. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Трябва да го направят. Какво 

искате да кажете – че сега няма да го правят ли? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Сега ще го правят, но просто в т. 9 

няма да вписват останалите.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: А тези „други” направо ще ги 

забравят. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не ги забравят. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: А къде ги слагат? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В т. 6 – общият брой. На нас ни 

трябва общият брой недействителни. От този общ брой 

недействителни ние ги разпределяме по кандидатски листи, каквото 

е изискването на закона. И друго не ни интересува. Естествено, че 

двете купчинки – тези, които не са разпределени, и тези, които 
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остават, трябва да дадат т. 6 – общият брой недействителни. Изобщо 

тази информация по т. 9 за нищо не ни служи.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тя ти дава броят на… 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Броят ти дава т. 6. Общият брой на 

теб ти трябва. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Общият брой на т. 6 е сума. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не е вярно, виж протокола, от нищо 

не е сума. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Как ще не е? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Виж протокола. (Реплики.) 

Това е контрола. Точка 6 – брой намерени в избирателната 

кутия недействителни гласове. Първо, ще намериш общият брой, 

след това, ще ги разпределиш, а не обратното. Първо преброяваш 

общия брой и от тях разпределяш по кандидатски листи и 

приключваш.(Уточнения.) Броенето започва с общия брой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В случая обаче е 

обратното – не ги караме да правят повече, а по-малко.  

Точка 6 и без това съществува. Тя е общият брой 

недействителни бюлетини. Защо да ги караме да ги делят и по 

различните категории – син химикал и така нататък, кому ползва 

подобно разделение? В крайна сметка за резултата е важно едно – 

действителни бюлетини, недействителни. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз съм съгласен изцяло, но за 

мен важното е да бъдат разбити по такъв начин числата, че 

секционната избирателна комисия да може да си ги намери, а не да 

търси чрез операции, които трябва да извърши – изваждане, 

сумиране или каквото и да било друго. При условие че 

законодателят ни е казал, че имаме едни, които задължително трябва 

да бъдат, а именно разпределените по кандидатски листи, за 

останалата част те при всички случаи ще искат някъде да ги сложат. 

(Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Войнов, 

имате думата. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз пак Ви връщам на европейските избори. 

Там действителните гласове за дадената партия се разпределяха по 

преференции като бюлетините без преференции никъде не се 

отчитаха и нито една комисия не се обърка от това нещо – че има 

някакви бюлетини, които не ги е отчела и не ги е записала никъде. 

Това е абсолютно аналогично действие. Просто една купчинка, 

разпределя се по кандидатски листи и остават едни бюлетини, 

където никъде не са записвани и никоя комисия не се обърква. 

(Уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Докладчикът приключи ли? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова 

иска думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Искам да взема отношение по точка 

„в” – общ брой недействителни бюлетини извън избирателната 

кутия. Когато номерът на бюлетината не съответства на номер в 

кочана, по който е използвана възпроизвеждаща техника – показан е 

в жълто текстът, аз подкрепям това предложение на колегата 

Войнов, защото, от една страна, секционните избирателни комисии 

ще попълват с думи и с цифри по-малко данни, от друга страна, ще 

се скъси като дължина протоколът.  

От трета страна, аз не съм видяла протокол на СИК, в който 

да е намерена бюлетина, която да не съответства на номера на 

кочана. При тази защита на бюлетините, при този контрол, в моята 

практика аз не съм видяла протокол, в който да е намерена такава 

бюлетина. Това не означава, че в бъдеще няма да има, но все пак е 

добре да коментираме и опита си от произведени избори. Както не 

съм видяла и недействителна бюлетина, в която е използвана 

възпроизвеждаща техника. То просто няма как да се случи – който се 

снима, ще се снима в кабината, и няма как да се разбере, винаги в 

тази точка има нула – с цифри и словом. Това са все попълване на 

числа. Имаме четири протокола, СИК трябва да попълва три графи.  
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Считам, че по този начин не нарушаваме закона, защото 

информацията ще я има. А да не говорим, че тази информация пък 

няма никакво отношение към изборния резултат – дали ще са една, 

две или три, по този начин считам, че, от една страна, спазваме 

закона. От друга страна, постигаме протоколът да е по-малък и по-

малко данни да вписват членовете на СИК. 

Вместо трите точки „в”, „г” и „д” в сиво – да е в жълто, това е 

т. 4, буква „в” – в жълто. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз намирам резон в това – и аз се 

замислих, обаче няма как да стане. Защото в чл. 434 от Изборния 

кодекс има отделни точки, в които – т. 7 и 8, в които се изисква тези 

цифри да са вътре в протокола. Тоест има изчерпателно изброени 

реквизити на протокола, с които ние сме длъжни и обвързани. 

Другото вече е нашият опит, с което съм съгласен, че трябва да 

вземем. Но бюлетините по чл. 227, по чл. 228 и по чл. 427, ал. 6 от 

Изборния кодекс  трябва да бъдат в протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Те са в протокола. Аз не предлагам 

да не са, а предлагам вместо вертикално да се изброяват, да се 

съдържат хоризонтално. И да не е общ брой. (Реплики.) Добре, брой 

недействителни бюлетини – очертаваме кои са, пак ще има с думи и 

с цифри, и това е. Просто ще са хоризонтално, а не вертикално. Няма 

нужда от отделни редове. Защото аз съм убедена, че числото ще 

бъде нула. Ще се съдържа информацията, но просто ще бъде на един 

ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  

Иска общият брой да няма разбивка. Видовете са изброени в 

скобите в словесната част. (Уточнения.) 

Колеги, аз също съм привърженик – където е възможно да 

опростяваме и да не им утежняваме живота с изисквания, които ги 

няма изрично в закона.  
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Значи, казва се – брой недействителни бюлетини, законът 

никъде не иска в протокола те да са описани по видове. Нека това, от 

което ама няма никаква нужда, освен за нечия статистика и някакъв 

изследователски интерес, защо да натоварваме? Каква информация 

да даваме? Никаква! Общото число е същественото в случая. 

Имам и някакви други по-скоро неконцептуални бележки. По 

буква „а” брой на бюлетините, получени по този, пък онзи текст – не 

може ли просто „получени от общинската администрация”? Кой ще 

ходи в изборния ден да чете… Не е необходимо, правим ги тежки, 

сложни – хората все пак не са юристи и се объркват.  

Точка 3 – „Брой на гласувалите избиратели според 

положените подписи в избирателния списък, включително и 

подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата).” 

Според мен: „и избирателите в допълнителната…”, защото 

броим гласували избиратели, а не подписи. Избирателите под черта, 

нали не става дума за подписи, а за хор? (Уточнения.) 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Подписите се броят.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: „Брой на гласувалите 

избиратели” – така започва изречението, а не „брой на подписите”. 

(Реплики на Емил Войнов.) То и долу е „гласували избиратели според 

подписите им”, но както и да е. 

Госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Много ми се иска т. 2 – брой 

избиратели, вписани в допълнителните страници под чертата на 

избирателния списък, с думи и с цифри да отпадне. Защото в крайна 

сметка в т. 3 нас ни интересува общия брой гласували според 

положените подписи и то е ясно, че това са всички избиратели. Под 

чертата, над чертата – толкова е логично, но т. 2 си е императивно 

изискване на Изборния кодекс и, за съжаление, не можем да я 

премахнем. На мен ми е направило впечатление, че също в тази 

точка много грешки допускат членовете на СИК. Чудя се кому е 

нужно? Един път броят всички и след това броят под…. (Реплики на 

Севинч Солакова.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Поне да го съкратим: 

„Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници”, имаме  

дълги-дълги наименования. 

Други колеги? Много важна изборна книга. Да минем ли на 

следващата, ако тук повече няма да има дискусия? 

Госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: За т. 9 все пак ние не се обединихме 

около някакво общо становище. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нали обсъждаме? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В момента обсъждаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Идеята на обсъждането 

точно на тези книжа е да се чуем, да обменим мисли, не решаваме. 

Има ли други изказвания, колеги, по този протокол?  

Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че трябва да има едно уточнение 

на този протокол  дали е сгрешен или не е сгрешен, дали е съставен 

по реда на чл. 433 от ИК или е по общия ред. Това е целта на моето 

предложение – тъй като тези протоколи ще се публикуват, няма да 

останат само и единствено в общинските комисии, да видим в 

крайна сметка колко се греши, колко не се греши. Мисля, че тази 

информация би била в полза и занапред и така ще даде яснота. Горе-

долу как се ползват сгрешените протоколи. (Реплика на Емил 

Войнов.)  

Ето тук, отдолу, като свърши цялата история, да има още 

едно изречение: „Този протокол беше съставен в 3 екземпляра при 

условията на чл. 433 от Изборния кодекс”, а отстрани „да/не”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това би било много 

полезна информация. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже обсъждахме, затова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако не е сгрешен, какво става? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: „Не”. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: „Не”.  

Понеже обсъждаме, давам го на прима виста ето сега. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Но ти даваш изключението, тоест те ще 

трябва още веднъж да попълват, така ли? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Къде точно предлагате 

да влезе? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отдолу, най-накрая едно уточнение: 

„Този протокол беше съставен в 3 екземпляра”. Може отгоре да се 

сложи: „Този протокол беше съставен при условията на чл. 433 от 

Изборния кодекс”, две квадратчета отстрани „да/не”. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Като кажеш при условията на чл. 433 от 

Изборния кодекс, няма да разберат. (Реплики.) 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В момента не мога да кажа, давам го ей-

така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако запишем „сгрешен 

протокол”, може би ще наведем… 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, да, разбира се. Понеже чух, че се 

обсъжда.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Може да вкарам едно такова изречение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, мисля, че няма 

„против” това предложение. 

Господин Ивков обаче е против. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм против, защото считам, че е точно 

обратното на което говорите досега. Ние се чудим как две точки, 

които ги има в закона,  да сме спестили място и да ги сложим в една, 

за да не знаеш какъв вид е недействителната, а сега ще даваме за 

сгрешен протокол, за да се учудят съвсем какво да попълнят там. 

Тази информация така или иначе я има. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Къде? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да се види колко протокола са подадени  

чрез общинските избирателни комисии. Така че аз разбирам резона, 

може би ми трябва да го осмисля, но към момента не мога да 

подкрепя това предложение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Трябва да го видя и осмисля. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Чакайте сега! Не знам кое толкова 

затруднява едно изречение в протокола, за да бъде аргумент да не се 

минава по същество? Твърдя, че в един протокол трябва да се знае 

дали в него е имало един сгрешен, а това е един втори, в самия втори 

протокол. Защо? Защото предният акт е – сгрешил съм един 

протокол, отивам в общинската комисия, те ми дават един протокол, 

голям протокол и подписвам още един протокол. Тази информация 

обаче остава само и единствено в общинската избирателна комисия. 

А тези се публикуват на интернет страниците. Трябва да е ясно в 

една СИК колко протоколи са използвани. Кое затруднява, не мога 

да разбера! Тоест не трябва да знаем общо взето този протокол, 

който ще се приеме или публикува, дали е сгрешен, или е 

автентичният. Нали затова е направена тази история тук, именно 

заради чл. 433 от Изборния кодекс – гледам, имам една поправка 

2019 г., че са били три, а сега стана само един. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Какво постигаме? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Постигаме ли? Постигаме яснота и 

стимулираме да си попълват нормално протоколите и да знаем в 

крайна сметка кой в коя комисия греши. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Другият вариант е да ги демотивираме и 

те да знаят, че каквото и да направят в другия протокол, ще си имат 

данни някъде, че са грешили. Така че не съм сигурен дали ще има 

дисциплиниращ или по-скоро стагнационен ефект към комисиите. В 

същото време ще усложни протокола, а в същото време ние имаме 

данни за сгрешените протоколи от общинските избирателни 

комисии. Така че има възможност да се помисли и в двете посоки 

според мен. Аз не съм решил за себе си. В смисъл, не считам, че тази 

информация трябва. В крайна сметка законът дава възможност като 

се сгреши един протокол, да се получи втори и да се попълни 

правилно. Не ми е необходима информацията дали е сгрешил 

веднъж. Важното е този, който аз гледам, да е окей. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев иска 

думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам как един акт, който очевидно е 

грешка, ако бъде скрит, ще мотивира един човек да си върши 

нормално работата, а пък едни други хора да знаят какво върши този 

човек1 Този аргумент е просто малко странен. Не знам какво? Освен 

да се наприказваме сега, в момента, аз не знам какво се затруднява 

протоколът с едно изречение – дали този протокол е сгрешен или не 

е сгрешен. Още повече горе-долу отгоре пак има едно многоточие: 

„При каква обстановка протекоха изборите?” Там затрудняваме ли 

ги? Че и многоточие! Тоест ние ги затрудняваме да се замислят 

какво е ставало, видите ли, в избирателната комисия и затова, че ги 

затрудняваме, те ми пишат едно „не”. Само че това не е точно 

проблемът на изборите. Много работи стават в секционната 

избирателна комисия, за които ние не знаем – с едно „не”! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Последно!  

Хубаво, обаче чл. 433 от Изборния кодекс казва, че като се 

допусне грешка и се унищожи, се поставя надпис „сгрешен” на 

целия протокол и го изисква това. Тоест тази информация я имаме. 

Очевидно е, че по аргумент за противното основание е – когато няма 

поставен надпис, не е сгрешен. Затова ми се струва излишно. 

Законът е уредил това нещо. Той казва какво се прави, когато е 

сгрешен. Имаш информация – сгрешеният се връща, другият като не 

му е поставен надпис „сгрешен”, значи не е сгрешен. Защо трябва да 

утежняваме и да пишем чл. 433 от ИК – нещо ново за тях, не мога да 

разбера?! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам господин Чаушев да 

напише изречението, аз ще го поставя с жълт маркер и да го 

обсъждаме на следващото заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз Ви предлагам в т. 8 – 

разпределение на гласовете по кандидатски листи, в графата 

„недействителни гласове” да се изписва само с цифри, не с думи и с 

цифри. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки по този 

протокол, колеги? Най-важната книга! 

Добре, колеги, стана добра дискусия. 

Преминаваме към следващата книга. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващата книга е Приложение № 82-

МИ. Тя е по същия начин – в два варианта. Първият вариант е без 

т. 9, а вторият вариант е с т. 9 и в т. 4 пак са маркирани в зелено и в 

жълто двете възможности.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Той е същият. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, той е за кметове и тук няма 

преференции. Всички възражения, които бяха по първия протокол, 

остават и за тук. Може да коментираме, ако има нещо друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Сходни са двата 

протокола, затова считайте, че дискусията е проведена. Ако има 

нещо ново. Това за сгрешения протокол според мен може да стане 

като въпрос и да пише: „да/не” – вярното се зачертава. За да бъде 

лесно, а не някакви други действия, а в едно квадратче да пишат 

„да/не”, но е по-лесно да се зачертава, защото иначе ще се чудят кога 

е „да” и кога е „не”. (Реплики.) Важно е да е вярно, защото ние го 

слагаме за ценна информация. Разбира се, сега слагаме ли 

квадратчета, молим да се попълват. 

Има ли още изказвания по тази книга? Същите изказвания 

важат, както за предходния протокол. Ако има още – още доводи, 

колеги. 

Приложение № 82 – нали навсякъде махаме „и секция”, 

защото отгоре имаме „секция”? В заглавната част. После отдолу 

пише: област, община, район, секция. Веднъж имаме „в 

избирателната секция”, а отдолу има още веднъж „секция” – в 

област, община, район, накрая секция. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Мисля, че това „област, община, 

административен район, секция” се пише, за да може да става ясно 

кое квадратче за кое се отнася. Защото този 9-цифрен номер много 

трудно някои могат да разберат за какво става въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не, горе имаме 

секцията в квадратчетата, а отдолу още веднъж пишем „секция”. 

Това имах предвид. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Числата, които са горе – деветте числа, 

първите две числа са област, след това третото  и четвъртото число е 

общината, петото и шестото число е административният район и 

последните три цифри е номерът на секцията. Това е направено, тъй 

като някои секционни избирателни комисии не знаят къде какво да 

попълват. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: То е пояснение. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Пояснение е към горното. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения 

към Приложение № 82-МИ? 

Продължаваме с Приложение № 83-МИ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приложение № 83-МИ е протоколът на 

общинската избирателна комисия за избиране на общински 

съветници. Той е обобщение на протоколите на секционните 

избирателни комисии като само има допълнителни точки – точка „б” 

е брой на секционни избирателни комисии в общината, точка „в” е 

брой на секционни избирателни комисии, предали протокол. Общо 

взето всички останали точки повтарят протокола на секционната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Всички предишни 

обсъждания, по принципа на доминото, вървят насам.  

Ако няма още възражения? Госпожа Бойкинова има какво да 

каже. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, аз все пак си правя 

предложението недействителните гласове да не се съдържа с думи и 
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с цифри и не мога да разбера логиката на протокола преференциите, 

които са толкова важни – няма изискване да бъдат с думи и цифри, 

които имат такова голямо отношение към изборния резултат, а 

недействителните гласове по кандидатски листи – това са 

статистически данни и нямат никакво отношение към изборния 

резултат. (Уточнения.) 

Предложението ми е за недействителните, колега Андреев – 

по кандидатски листи да са с цифри. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Обратното на мнението на колегата 

Бойкинова. Независимо има ли резон или не, целесъобразността 

отстъпва на законосъобразността. Съгласно чл. 440, ал. 1, т. 3 от 

Изборния кодекс се вписва броят на гласовете, а съгласно ал. 5 – по 

ал. 1 данните са с думи и числа. Няма какво да го обсъждаме и 

тълкуваме разширително или стеснително и съм против това 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така е, колеги – ал. 5 на 

чл. 440 от Изборния кодекс просто ни определя реда – с думи и 

цифри. 

Колеги, преминаваме към другите две книги, които остават. 

Господин Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приложение № 84-МИ. Това е протокол на 

общинската избирателна комисия за избиране на кмет, съответно 

кмет на община, район или кметство. Аналогичен е на протокола на 

секционната избирателна комисия за избиране на кмет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Същите обсъждания. 

Има ли още, колеги? Остават спорните въпроси.  

Няма повече нови изказвания и по този протокол. 

Приложение № 85-МИ. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приложение № 85-МИ е решение на 

общинската избирателна комисия за избиране на общински 

съветници.  

Това решение е неразделна част от протокола на общинската 

избирателна комисия за резултатите от гласуването за общински 
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съветници. То се попълва въз основа на отпечатани от 

изчислителния пункт на общинската избирателна комисия данни, 

числа и имена. 

Начинът, по който попълва протокола на общинската 

избирателна комисия – получава разпечатка и собственоръчно с 

химикалка – черна, общинската избирателна комисия попълва 

протокола. По същия начин попълва и решението. Получава 

разпечатка от изчислителния пункт и попълва решението за 

избиране на общински съветници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги искат ли 

думата по това приложение? 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз само ще предложа при 

гласуването да се има предвид, че все пак в практиката имаме 

случай от 2015 г., когато не се налагаше общинските избирателни 

комисии да пренасят данните от предложението за протокол и 

решение – от изчислителния пункт издадени, а това служеше и се 

подписваше от общинските избирателни комисии и ставаше 

решение. Просто само да се обмисли, тъй като включително на 

Европейския парламент районните избирателни комисии предлагаха 

в някои части – там, където се пренасят и прехвърлят данните от 

изчислителния пункт, те да бъдат просто оставени като отделен 

документ, съставен все едно от районната избирателна комисия, а в 

случая ще бъде от общинската избирателна комисия.  

Да се запознаят колегите с практиката от 2015 г., когато ние 

нямахме друго освен разпечатката от изчислителния пункт. При 

гласуването да се има предвид. (Реплики на Александър Андреев и 

Севинч Солакова.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Книгата, както е написана, е по образеца от 

2015 г. Тук сега чета в болд текста, който е първият под черта, че 

настоящото решение се изготвя и отпечатва от изчислителния пункт 

на ОИК и се подписва от членовете на ОИК. Тоест това означава, че 
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не трябва да се преписва, а трябва да е отпечатано и те само да се 

подпишат. Явно през 2015 г. е било така. Аз просто не разбрах 

въпроса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма 

друго? 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приложение № 86-МИ. Това също е 

решение на общинската избирателна комисия, но за избиране на 

кмет на община, район или кметство. Аналогично е, както 

предишното решение за общински съветници, само че сега то е по-

опростено, тъй като за кмет няма преференции и само един е избран 

за кмет, а няма, както е за общински съветници – много хора, 

избрани за общински съветници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания по 

това приложение? То е кратко и ясно. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото е Приложение № 87-МИ. То е 

Списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи на 

СИК. Знаете, че законът изисква да има такъв списък. Тези, които 

получат копия от подписаните протоколи, трябва да бъдат писани в 

списък и да се подпишат в него. То е сравнително опростено, не е 

сложно това приложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Имате ли бележки по това приложения, възражения по 

съдържанието? Няма. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото е Приложение № 87а-МИ. 

Това е абсолютно същото, само че е списък на лицата, получили 

копие от подписаните протоколи на общинската избирателна 

комисия – аналогично е на предишното приложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Разликата е само в 

наименованието на издателя. 

Продължаваме ли? 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: И последното е Приложение № 88-МИ. 

Това е протокол за предаване и приемане на изборни книжа и 

материали от общинската избирателна комисия на Централната 

избирателна комисия. Изброени са книжата и материалите, които се 

предават на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Два броя по т. 6. 

Колеги, има ли бележки, други въпроси, извън този по т. 6? 

Ако няма, да считаме, че не създава проблеми, тоест няма противни 

мнения по отношение на това приложение. 

С това господин Войнов приключи доклада си по изборните 

книжа, остава да ги обсъждаме, колеги. Това са най-важните книжа. 

Гласуването – след размисъл и в пълен състав на комисията, защото 

това са секционните протоколи. 

Колеги, 10 минути почивка и продължаваме. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме 

заседанието с точка втора –  

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Господин Бойчо Арнаудов е първи. 

Заповядайте! 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с 

вх. № ЕП-14-69 от 23 юли 2019 г. от  кмета на община Кула с искане 

за достъп до запечатанo помещение, в което се съхраняват книжа и 

материали от произведените избори за членове на Европейския 

парламент от Република България през 2014 г. и 2019 г.  

Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане 

срока на съхранение и предаването на книжата и материалите от 

2014 г. на отдел „Държавен архив“ – град Видин. 
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В тази връзка съм подготвил проект на решение, който се 

намира в моя папка за днешното заседание – може да го погледнете, 

и Ви предлагам да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Има ли някой бележки по предложения проект за решение, 

колеги? Не виждам изказвания. 

Процедура по гласуване на решението ,колеги. 

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

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

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

против – няма. 

Решението е с № 565-МИ. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря. 

Следващото. 

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-75 от 24 юли 2019 г. от 

кмета на община Велико Търново с искане за достъп до запечатани 

помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България през 2014 г., изборите за народни представители през 

2014 г. и национален референдум през 2013 г. 

Достъпът до помещенията е необходим във връзка с изтичане 

срока на съхранение и предаването на тези книжа и предаването им 

на отдел „Държавен архив“ – гр. Велико Търново. 

В тази връзка съм подготвил проект на решение, което 

отново се намира в моя папка за днешното заседание, и предлагам да 

го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания? Две са помещенията. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева), 

против – няма. 

Решението е с № 566-МИ. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам Ви писмо от кмета 

на община Петрич с вх. № ЕП-06-235 от 25 юли 2019 г., с което ни 

изпращат протоколите и заповедите за отваряне на запечатано 

помещение. Докладвам Ви го за сведение. 

Докладвам Ви писмо, постъпило по електронната поща с 

вх. № ЕП-06-231 от 24 юли 2019 г., от кмета на община Девня, с 

което ни изпращат протокол и копие от заповед за отваряне на 

запечатано помещение. За сведение. 

И последно, писмо, постъпило с вх. № ЕП-06-229 от 23 юли 

2019 г., от заместник-кмета на община Ловеч – отново ни изпращат 

протокол и заповед на кмета за отваряне на запечатано помещение. 

За сведение.  

Нямам повече доклади в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днес е постъпило писмо с 

вх. № ЦИК-14-77 от 25 юли 2019 г. с искане от община Хисаря – 

госпожа инж. Пенка Дойкова, кмет на община Хисаря, с което ни 

молят да отворят запечатанo помещение в община Хисаря, област 

Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

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

за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., от 

националния референдум през 2016 г., от изборите за народни 

представители през 2017 г., от изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България през 2014 и през 2019 г. 

Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане 

срока на съхранение и необходимостта от извършване на експертиза, 

научно-техническа обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ 
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– град Пловдив, на книжата и материалите от изборите за членове на 

Европейския парламент през 2014 г. 

Подготвил съм проект на решение, качен е в моята папка. 

Моля да го погледнете и ако нямате предложения за изменение и 

допълнение, госпожо Председател, да бъде подложено на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз имам само въпрос 

към диспозитива – разреша на отваряне на запечатано помещение в 

общината или в сградата на община Хисаря?  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: В самото искане е написано 

„запечатано помещение в стая № 8, втори етаж, втори вход във втора 

сграда на община Хисаря”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Мисля, че адресът 

трябва да е посочен. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Така е отразено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да го допишем в 

диспозитива. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Ще го допълня. Приемам 

допълнението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги имат ли 

изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

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

против – няма. 

Решението е № 567-МИ. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, нямам повече доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Постъпило е искане до Централната избирателна комисия от 

кмета на община Видин инж. Огнян Ценков за отваряне на 

запечатанo помещение в община Видин, област Видин, в което се 
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съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България през 2014 г., от 

изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за 

общински съветници и за кметове през 2015 г., национален 

референдум през 2015 г., от частичните местни избори през 2016 г., 

и от изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България през 2019 г. 

Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане 

срока на съхранение и необходимостта от извършване на експертиза 

и съответната обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ – 

град Видин, на книжата и материалите от изборите за членове на 

Европейския парламент през 2014 г. 

Предлагам да разрешим отварянето на запечатаното 

помещение, като ще коригирам горе в относно и в мотивите, 

поредността на изборите – избори за членове за Европейския 

парламент през 2014 и 2019 г. и след това ще следват останалите, за 

да бъдат логически свързани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за решение. 

Аз правя същата бележка – помещението къде се намира в 

община Видин – не е конретизирано. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Това са посочили като адрес. Намира 

се в община Видин, област Видин, пл. „Бдинци“ № 2 в сградата на 

общинска администрация, заседателна зала на Общински съвет – 

Видин. Има уточнение, което аз реших да спестя при изписването, 

но ако настоявате, ще го добавя – „вляво от трибуната”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Сега чак вляво от 

трибуната… 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Това е пълният адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Но изписването – 

община Видин е бая голяма община, не знаем къде на територията й 

се намира, нека изпишем улицата, която са дали. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Пише пл. „Бдинци“ № 2. Това им е 

адресът – не е на улица, а на площад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В моя диспозитив не 

пише такова нещо: „Разрешава отваряне на запечатано помещение в 

община Видин”. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, в диспозитива ще го пренесем. 

Адресът не е пълен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това имах предвид. 

Други изказвания? Ако няма други изказвания, колеги, 

процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове: за – 11 (Стефка Стоева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Бойкинова, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма. 

Решението е № 568-МИ. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Няколко доклада, които са за 

сведение. 

Получили сме изпратени копия от заповедта на кмета на 

община Вълчедръм за назначаване на комисия, която да отвори 

съответното запечатано помещение и също заверено копие от 

протокола за извършените действия от съответната комисия. 

Получили сме копие от заповед и протокол на комисията, 

назначена от кмета на община Брезово, област Пловдив.  

Отново за сведение докладвам изпратено писмо с приложени 

копия на заповед за назначаване на комисия и протокол от 

извършените действия на съответната комисия за осигуряване на 

достъп на запечатано помещение в община Съединение, област 

Пловдив. 

Последното такова писмо е от кмета на община Бойчиновци, 

област Монтана, с което ни изпраща копие от заповед и протокол на 

длъжностните лица от общинската администрация по чл. 287, ал. 7 

от Изборния кодекс. За сведение.  

Това е всичко по тази точка. Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Димитров, 

имате думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Първото решение, което предлагам и което е в моя папка от 

днешна дата, е искане за отваряне на запечатано помещение, то е от 

кмета на община Трявна.  

Искането е заведено при нас с вх. № ЦИК-14-76 от 25 юли 

2019 г. Както казах, проектът е в моя папка. Към него има същата 

бележка, която има и към предишните два проекта – че в 

диспозитива не е записан адресът, който, разбира се, ще добавя. Има 

го горе и в самото искане. Става въпрос за архивохранилище на 

таванския етаж в сградата на общината и така нататък. Иначе 

текстът е стандартен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по предложения проект на решение на господин Димитров. Няма 

изказвания. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове: за – 11 (Стефка Стоева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Бойкинова, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма. 

Решението е № 569-МИ. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще продължа с две писма, които са 

за сведение. Едното писмо е от община Шумен, другото – от Ловеч. 

И в двата случая ни изпращат заповеди, с които са назначени 

комисии по чл. 287, ал. 7 от ИК, протокол от действията на тези 

комисии. Има известна разлика – за Шумен има и приемо-

предавателен протокол, тъй като когато са отворили помещението, 

са предали избирателните списъци на ГРАО, за което има протокол. 

Това са по тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

Колеги преминаваме към четвърта точка –  

4. Разни. 
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Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, две писма за сведение от секретаря на община 

Добрич, придружено с материали по повод отваряне на запечатано 

помещение за прибиране на книжата от Евроизборите и второто 

писмо е от кмета на община Рила със съответната документация във 

връзка с отваряне на запечатано помещение. За сведение. 

С вх. № ЦИК-07-65/5 – писмо по електронната поща от 

АСЕЕЕО, с което ни информират, че в Годишната конференция, 

която ще се състои на 26 септември 2019 г., ще има и допълнителна 

тема, а именно обсъждане на проведените Евроизбори през май 

месец 2019 г. Ще го предам на участниците. 

С вх. № ЦИК-07-99 от 25 юли 2019 г. – писмо по 

електронната поща от Централната избирателна комисия на 

Молдова, с което ни уведомяват за извършени промени в състава на 

Централната избирателна комисия, в това число на ръководството: 

председател, заместник-председател и секретар. 

Писмо, вх. № ЦИК-07-98 от 25 юли 2019 г., от Съвета на 

Междупарламентарната асамблея на държавите – участнички в 

Сдружението на независимите държави, по-конкретно 

Международният институт за мониторинг и развитие на 

демокрацията, с което ни канят на конференция, която ще се проведе 

на 17 октомври 2019 г. на тема „Наблюдение на изборите като 

институт за легитимация на публичната власт”. Конференцията ще 

се проведе в Минск. 

С вх. № ЦИК-07-92/2 – преводът на писмото е във вчерашно 

заседание в папка с моите инициали. Писмото е от Секретариата на 

A-WEB, ние вече получихме няколко пъти покана по този повод за 

участие в Международната конференция и извънредното събрание 

на Изпълнителното бюро, която ще се проведе в Индия в периода от 

1 до 5 септември 2019 г. Поканата е както от Секретариата на A-

WЕB, така и от Централната избирателна комисия на Индия. Тъй 

като сме членове на Бюрото на Изпълнителния борд на 
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Асоциацията, ни уведомяват, че Избирателната комисия на Индия 

покрива разходите по настаняване, хотел, закуска и вътрешен 

транспорт за двама участници от организацията – членка. Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Много интересни 

мероприятия, колеги, през септември месец. Виждате в Минск да 

вземем решение на 17 октомври може ли на някой да позволим да 

отиде в Минск. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Тогава сме в изборен период. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: На Москва отказахме, 

пак така беше. (Реплики.) До 6 септември 2019 г. ни е срокът за 

образуване на общинските избирателни комисии. 

Преценете, колеги, как ще се отрази на работата. Това няма 

да са нито първите, нито последните изяви. Помислете, чухте 

докладите. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място Ви 

предлагам да погледнем проекта на решение за Единна номерация 

на секциите. Във вътрешната мрежа е този проект. 

Най-важните разпоредби от чл. 8, ал. 2, 4, 6 и 8 от Изборния 

кодекс намират място в проекта на решение, който няма как да се 

различава от предишното ни решение с оглед на тази номерация на 

секциите с девет позиции, където в първите две позиции е номерът 

на областта, вторите две позиции, трета и четвърта, са от Единния 

класификатор на административно-териториалните и териториални 

единици – номерът на общината, следващите две позиции са само за 

градовете с районно деление София, Пловдив и Варна. И последните 

три позиции са за номерата на секциите в рамките на 

административния район или на общината.  

Разликата с предишното решение е в резултат от изменението 

на Изборния кодекс по отношение заповедта на кмета органът, пред 

който се обжалва – обжалваха се пред общинската избирателна 

комисия, сега в момента компетентният орган е областният 

управител. В т. 3 е намерило място.  
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Пренесен е срокът 6 септември 2019 г. за образуване на 

избирателните секции в т. 2 и т. 6 – 50 дни. 

Спомняте си, ние през 2015 г. оглед опита ни от 2014 г. 

предвидихме на тази дата да се обявява публично заповедта, за да 

може от тази дата да тече срокът с оглед на това, че през 2014 г. 

имаше много случаи на промени в обхвата на избирателните секции, 

ако си спомняте. Тези заповеди на кмета на общината не бяха 

доведени до знанието на избирателите и в изборния ден 

включително имаше проблеми с намирането на секциите, които 

традиционно дотогава бяха с един адрес и бяха получили нов 

административен адрес. Както казах, включително и в обхвата на 

тези секции имаше промени. 

Това е проектът на решение. Общинската избирателна 

комисия ще формира единните номера, отново съгласно и 

съобразено със срока по Хронограмата, до 21 септември – 35 дни 

преди изборния ден. Основната разпоредба, както Ви казах, е чл. 8 

от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: От вчера този проект на 

решение е на нашето внимание. 

Колеги, има ли изказвания? Изцяло е съобразено с Кодекса и 

с измененията. 

Колеги, ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове: за – 11 (Стефка Стоева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло  Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма. 

Колеги, единодушно е прието решението. То е с № 570-МИ. 

Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следващият 

проект, свързан с решението за Единната номерация на секциите, е 

проект № 583 във вътрешната мрежа относно определянето и 

обявяването на номерата на изборните райони в общината от 

общинските избирателни комисии, които на основание чл. 87, ал. 1, 
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т. 3 от Изборния кодекс трябва да извършат това. В този смисъл 

виждате в проекта правила по прилагането на Изборния кодекс и 

съобразявайки се с разпоредбата на чл. 87, ал. 1, т. 3 от Изборния 

кодекс, съгласно ЕКАТТЕ, начина на образуване на тези номера – в 

рамките на общината в изборите за общински съветници и общински 

кметове територията на общината представлява многомандатен и 

едномандатен за съветници, съответно за кмет – район, и има 

номерация, която е съобразена с номера по ЕКАТТЕ. Територията на 

административният район е едномандатен в изборите за избиране на 

кмет на район, а в територията на всяко кметство в общината е 

едномандатен изборен район за избор за кмет на кметство. 

Единствено тук е малко по-дълъг номерът. Той отново е 9-цифрен, 

но не съвпада с номера на секцията, защото в първите части двете 

позиции – на областта, на общината – следващите две позиции, 

последните пет позиции са на населеното място, административен 

център на кметството. Неслучайно Решение № 570-МИ, което току-

що приехме, ще замени текста в болд в т. 1 и т. 2, за да не се налага 

да преповтаряме позициите, така както вече са уточнени в Решение 

№ 570-МИ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В т. 4 – срокът, 

общинската избирателна комисия? (Уточнения.) 

Обединяваме ли се около 13 септември – за т. 4? Добре. 

Единният класификатор е изписан изцяло в т. 4, в т. 3 е като 

съкращение – дали да не ги обърнем?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В т. 3 ще се изпише, а в т. 4 ще бъде 

съкращение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да. 

Колеги, ако няма други изказвания и се обединяваме около 

срока по т. 4 – моля, който е съгласен с предложения проект на 

решение с направените изменения, процедура по гласуване. 

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

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева), 

против – няма. 

Решението е с № 571-М. 

Колеги, дали да не започнем да качваме всички тези решения 

в рубрика „Местни избори”? 

Господин Чаушев, Вие отговаряте за страницата! 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Те ще си излязат отстрани, но в рубрика 

„Местни избори” може да се сложи буле „Решения”, но ще се 

претрупа, ако тръгнем за всяко поотделно. Трябва да са 

структурирани по-общо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам в такъв случай да сложим едно 

буле „Решения” и да сложим тези двете засега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Колеги, който съгласен – да гласуваме протоколно решение, 

да създадем такава рубрика и да качваме на страницата отделно тези 

най-важни принципни решения и Методическите указания.  

Процедура по гласуване, колеги. 

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

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

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

против – няма. 

Приема се. 

Госпожа Солакова продължава. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ние все още не сме 

приключили с изборите за Европейския парламент, защото 

продължаваме, включително днес Ви представям докладната 

записка относно Отчета по план-сметката. Във вътрешната мрежа са 

публикувани документите. 

Поздравления за главния счетоводител за много ясния отчет, 

като съдържание на писмото до министъра на финансите и не се 

налага много-много да го разглеждаме и разясняваме, защото тя в 
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тази справка е представила планираните средства, разходите, 

съответно икономии и преразход. Ние имаме икономии. Това много 

ни коства, защото, знаете, че във всяко нещо, където можеше да се 

направи такава икономия, Централната избирателна комисия 

предприе необходимите действия.  

Заедно с това писмо с отчетната част да уведомим министъра 

за промяната по бюджета на ЦИК в частта „Разходи” – намаляване 

на бюджетните взаимоотношения, показателите по чл. 16, ал. 3 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. 

Съгласно чл. 16, ал. 2 от ПМС № 52 от 2019 г. за приемане на план-

сметката. 

Предлагам да одобрим изпращането на този отчет до 

министъра на финансите и уведомяването за извършването на 

корекцията по бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги – 

вървим към последната стъпка от приключването на Eвропейските 

избори, финансовата част.  

Има ли въпроси? Ако няма, колеги, процедура по гласуване. 

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

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

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

против – няма. 

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само за сведение. От Столична 

община за унищожаване на резерва сме получили писмо, 

включително от заместник-кмет на Столична община относно 

нашето писмо за осигуряване на допълнителни паркоместа. За 

запознаване. Може би ще предоставя на колега, който да докладва, 

тъй като ще бъда в отпуск следващата седмица. 

Получили сме една оферта от Правно-информационната 

система „АПИС”. Ще предоставя на директора на дирекция 

„Администрация” също за съобразяване. 
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Запознайте се, колеги. 

Предложено е с докладна записка да одобрим конкретния 

разход за закупуване на хладилници за нуждите на Централната 

избирателна комисия в размер на 1426 лв. с ДДС. Както виждате, 

направено е проучването така и предложението за закупуване в 

момента, в който са се възползвали колегите от администрацията от 

една нова промоционална цена с разлика от предишната, за която 

имаше докладна и протоколно решение, сега е по-ниска. Предлагам 

да одобрим този конкретен разход. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване да одобрим разхода. Всички колеги за попитани, 

отговорили са. Нали така? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, процедура по 

гласуване. 

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

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

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

против – няма. 

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с приключилата 

процедура и определен изпълнител на обществена поръчка за 

осигуряване на самолетни билети, знаете, Администрацията на ЦИК 

във връзка с подписване на договора се снабди със съответни 

документи, за които има възможност за това – електронно 

свидетелство за съдимост, удостоверение по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

и други, посочени в информация, вх. № ЦИК-09-145 от 25 юли 

2019 г.  

В този смисъл, тъй като всички изискуеми документи, които 

са необходими преди подписване на договора или са представени от 

определения изпълнител, или Централната избирателна комисия въз 

основа на достъпа до служебен път е извършила справка и се е 
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снабдила с доказателства, може да се пристъпи към подписване на 

договора. Предложението е договорът да се подпише, считано от 

1 август 2019 г., за което имаме решение, но да го включим и него – 

да упълномощим председателя на ЦИК да подпише договора и 

директорът на дирекция „Администрация” да възложи на конкретно 

лице, което да следи за изпълнението на договора и да ни предоставя 

информация, включително както беше обсъждано тук, да се 

предприемат някои стъпки и действия по подобряване на качеството 

на осигуряваната услуга от страна на изпълнителя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада – 

да сключим договор, считано от 1 август 2019 г.  

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

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

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

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

против – няма. 

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във вътрешната мрежа трябва да има 

един проект на писмо. Знаете, че на 5 юли 2019 г. получихме писмо 

от Националното сдружение на общините, в което те отново 

поставят много настоятелно въпроса за финансиране на дейности 

във връзка с организационно-техническата подготовка на 

предстоящите местни избори. Поставиха въпроса за закупуване на 

нови копирни машини. Разбира се, имат и в частта „Законодателни 

промени” в писмото до главния секретар на Министерския съвет – 

тази част няма да обсъждаме, но с оглед на това, че осем национални 

избори са произведени в този период, голяма част от тези машини са 

амортизирани, много са скъпи офис консумативите – доколко е 

целесъобразно, е въпрос на друга преценка. Но към настоящия 

момент, за да може да се осигури предоставяне на копие на всяко 

лице, което има по Изборния кодекс право да получи такова 
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заверено копие, за тази цел следва да бъдат осигурени необходимите 

финансови средства. 

Виждате самото писмо. Те за първи път поставят този въпрос 

така ясно. В частта относно осигуряване на средства за общинските 

училища и читалищата, точно, за да може да сравните направените 

искания март месец, писмото е публикувано във вътрешната мрежа, 

сегашното писмо от юли месец тази година, включително, макар под 

формата на проект, публикувано е вътре писмото, което сме 

изпратили март месец до главния секретар с копие до Националното 

сдружение и проект на писмо – сега, по повод новото писмо за 

местните избори, отново до главния секретар, но с копие до 

финансовия министър и до Националното сдружение на общините.  

За да има разлика и във формулировките, исках да избягам от 

предишната редакция, ние да изразим подкрепа в тази насока, за да 

се финансират по план-сметката всички дейности на общинските 

администрации. Защото знаем, че много разчитаме на 

администрацията в лицето на общинската администрация, 

областната администрация, на централно ниво – към Министерския 

съвет и всички министерства, които имат компетентности по 

Изборния кодекс, нека да се финансират дейностите, трудът на 

служителите от общинските администрации с план-сметката, за да 

не се налага да се дофинансират от общинския бюджет, където и без 

това понякога няма средства. 

От друга страна, за първи път те поставиха този въпрос на 

вниманието ни, докато март месец той беше така представен, като да 

направим и да изразим подкрепа по бюджета на Министерството на 

образованието и науката и на Министерството на културата да бъдат 

предвидени достатъчно средства, точно с оглед на това, че обичайно 

секциите са разположени в читалища, най-вече – в училища. 

И от срещите с МОН знаем, че и служителите към училищата 

се включват активно, а и на европейски избори, предполагам и на 

Вас са Ви звънели, и на мен също ми звъняха ръководителите на 
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читалищата, защото се налага те да дават дежурства в рамките на 

тези дни – предизборен и изборен ден. 

В този смисъл в последната част на писмото и ние да 

посочим и да укажем, че исканията от страна на общинските 

училища и на читалищата се предявяват пред кметовете на общини, 

за да се помисли в чий бюджет структурно да бъдат предоставени 

тези средства. В този смисъл Ви предлагам да изпратим писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И аз предлагам да 

пишем до вицепремиера, а той в Министерския съвет ще си реши 

кой ще се занимава с тази дейност. 

Ако няма, колеги, други предложения, моля, процедура по 

гласуване на предложеното писмо с направените допълнения. 

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

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

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

против – няма. 

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вчера на работна 

група след заседанието се уточнихме днес все пак ние да изпратим 

нашите прогнозни разчети до министъра на финансите във връзка с 

подготовката на план-сметката, проекта на постановление за 

приемане на план- сметката.  

В папка с моите инициали, на първо място, моля да 

погледнете файл с наименование „План-сметка 

МИ/ОИК/СИК_2019”. Това са средствата за ОИК за един месец. 

Разбира се, така разграничени, както са по Изборния кодекс и по 

нашия проект, със съответните възнаграждения, като съм взела 

възнагражденията от нашия проект на решение. Но тъй като все още 

от тях нямаме отговор – говорим за прогнозни разчети, ние 

продължаваме да поддържаме становището, че те следва да бъдат в 

тези размери. 
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В т. 1 приключваме с ОИК – четири групи, в т. 2 са 

възнагражденията на СИК и ПСИК за първи тур. Имаме данни в 

т. 2.2. за втори тур. По отделни пера са, така както е по нашето 

решение.  

В т. 3 имаме специалистите, експерти и технически 

сътрудници, за един месец са тези размери. Сътрудниците към 

изборния ден – ние нямаме информация какъв е техният брой, по 

тази причина, както обикновено, аз Ви предлагам тази част от 

справката на стр. 2 да влезе като част от писмото, което след малко 

ще Ви помоля да погледнете. 

В тази връзка съм ги предоставила на госпожа Бончева – тя 

да ми изчисли сумарно за 65 дни за общинските избирателни 

комисии за специалистите за два месеца, включително 

осигурителните вноски за ОИК, за СИК, и господин Войнов също да 

ми направи проверка на изчисленията и му благодаря – той намери 

една грешка, по отношение на СИК в частта на предаването на най-

малките общини, където предвиденият размер е 25 лв. вместо 

794,025 трябва да е 749,025 – това ще повлече след себе си една 

допълнителна корекция в изчислението. Но считам, че чисто 

аритметичните сметки не би следвало да ни забавят. 

Уважаеми колеги, да погледнем проекта на писмо до 

министъра на финансите, за да можем да го информираме за 

прогнозните разчети по план-сметката. Проектът на писмо до 

министъра на финансите е във вътрешната мрежа. (Уточнения.) 

Ще го поправим. 

Виждате в т. 1 в това писмо с прогнозните разчети – да 

предоставим данните за ЦИК, съобразяваме се с отделните редове по 

Постановлението. В т. 1.1. за възнаграждения, включително 

осигурителни вноски – „по договори” ще бъде, защото в тази част 

ще бъдат и тези по чл. 39, ал. 4 от нашия Правилника – срочните 

трудови договори. 

В т. 1.2. са за материално-техническото осигуряване на 

изборния процес, за отпечатване на хартиените бюлетини, 
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компютърна обработка, издаване на бюлетин с резултатите от 

изборите. В т. 1.3. – за разяснителната кампания, в т. 1.4. – за 

обучение. И с това в частта на ЦИК приключваме. 

В т. 2 – фактически това е по бюджета на Министерския 

съвет, в частта относно възнаграждения на ОИК, СИК, ПСИК и 

специалисти към ОИК. Това са отделните необходими средства, така 

както ги виждате от т. 2.1. до т. 2.4. 

В това писмо, както Ви казах, да включим уговорката, че не 

сме включили командировъчни средства за членовете на 

общинските избирателни комисии, както и необходимите средства 

за сътрудниците в изборния ден. (Уточнения.) 

Колеги, тъй като са прогнозни, ще остане за сътрудниците 

този ред, след „специалисти”, а ще посочим, че не сме включили 

прогнозни разчети за необходимите средства за командировъчни на 

членовете на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В т. 1.4. и т. 2 – 

възнаграждения на „РИК”, мисля, че трябва да е на „ОИК”. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, госпожо Председател, 

за корекцията. Да, „РИК” съм написала”, ще го поправя. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може да изглежда странен 

въпросът – нямам представа колко струва нещо, по което още не сме 

решили:  да се вкарват ли повторно данните в ЦИК и в кое перо ще 

влезе? Може би в тези 8 млн. 900 хил. лв.? Защото гледам, че там 

има бюлетини. Защото е доста голямо перо, долу работят много 

хора, знаете как изглежда манифактурата. (Уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, по цифрите има 

ли други предложения?  Няма други изказвания. 

Колеги, моля, процедура по гласуване – да изпратим писмо 

до министъра на финансите с тези наши искания. 

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

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева), 

против – няма. 

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само това да 

кажем, че ние изпращаме прогнозните разчети, за да кажем 

мнението си пред министъра на финансите си, но на този етап те са 

толкова прогнозни, че ние очакваме да чуем становището по нашия 

проект за възнаграждение.  

Чакаме отговори на писмата по отношение на кметствата, в 

които ще се произвеждат избори с броя на избирателите – изпратили 

сме съвсем навременно, така че в момента, в който се получи 

проекта на ПМС, тогава ще може и ЦИК да стъпи и на една друга 

база. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да благодарим на 

госпожа Солакова. 

Господин Димитров, има Ви в точка Разни. Нямате за доклад. 

Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, искам да докладвам за сведение две писма. Едното е 

постъпило от община Варна, район „Младост”, с което ни 

информират, че са отворили помещението и ни изпращат 155 броя 

смарт карти заедно с всички документи, които са по решението. 

Другото писмо е от община Бяла, изпращат ни 5 смарт карти, 

в изпълнение на наше решение заедно с протокола и заповедта на 

кмета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Стойчева е 

последна в дневния ред. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо Председател, колеги! 

Докладвам Ви за сведение писмо, получено по електронната поща от 

господин Шумаров, който ни се извинява за прибързания имейл до 

нас. Става дума за една поредица писма, на които преди това 

господин Войнов беше отговарял. Този господин искаше достъп да 

имената на членовете на една секционна избирателна комисия в 
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Петрич – получил е пълно съдействие от служителя в общината, 

запознал се е със състава на комисията и ни пише, че само ако 

установи някакви нередности, ще продължи да ни информира. 

Докладвам го за сведение. 

И още едно писмо, получено по електронната поща на ЦИК, 

от двама общински съветници в Общински съвет – Божурище. Това 

са госпожа Ваня Харизанова и госпожа Снежана Атанасова, които 

искат съдействие от нас във връзка с изпълнение на решение, което 

Общинският съвет в Божурище е гласувал на 25 юли 2019 г. 

Съгласно решението Общинският съвет задължава общинската 

администрация да уведоми общинската избирателна комисия за 

наличие на обстоятелствата по чл. 42, ал. 1, т. 10 от Изборния 

кодекс. Става дума за предсрочно прекратяване на пълномощията на 

кмета на община Божурище. И, второ, при получаване на отговор от 

страна на общинската избирателна комисия да уведоми незабавно 

Общинския съвет – Божурище. 

Аз предлагам да оставим това писмо за сведение, защото 

изобщо не е в нашите правомощия – да съдействаме за изпълнението 

на решенията на един общински съвет, още повече че това решение 

на Общинския съвет – Божурище не е влязло в сила. Има 

съответният срок, има съответните органи, които упражняват 

контрол за законосъобразност върху решенията на Общинският 

съвет и смятам, че трябва да се ограничим дотук със запознаването. 

(Уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, в случая с 

Божурище ние поне три пъти писахме. Мисля, че писаха госпожа 

Стойчева и госпожа Иванова. (Реплики.) Там продължава да се 

развива процесът след отстраняването, задържането на кмета. Нека 

да се запознаем с писмото и ако желаете, в понеделник да го 

обсъдим. (Реплики.) 

Госпожа Солакова има думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като е необходимо да се 

запознаем, аз предлагам наистина повече да не разискваме по това 
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искане. Защото виждам, че предложението за решение е да се 

задължи общинската администрация да уведоми общинската 

избирателна комисия за прекратяване на пълномощия на кмет за 

наличие на обстоятелствата, именно за да може ОИК да вземе 

решение, тъй като това е компетентният орган. Нито има връзка с 

преди поставяния въпрос за възможността един общински съветник 

от една община да бъде заместник-кмет в друга община, нито пък 

досега ми е известно, че общинската избирателна комисия още не е 

уведомена за наличието на основанията за предсрочното 

прекратяване. В този смисъл е необходимо наистина запознаване и 

след това да се внесе отново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът – в 

понеделник отново на доклад? Добре. Да помислят колегите и да 

предложите евентуално някакъв отговор, различен от това – за 

сведение, дори от наша компетентност ли е, в този смисъл. 

Колеги, има ли други желаещи да се включат в днешното 

заседание? Дневният ред е изчерпан.  

Насрочвам следващото заседание за 29 юли 2019 г., 

понеделник, от 10,00 ч. Тогава продължаваме с приемане на 

изборните книжа и готови принципни решения, така както са 

разпределени по докладчици.  

Приятна събота и неделя!  

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 13,30 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

Стенограф: 

Катя Бешева 


