
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

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

 

П Р О Т О К О Л 

№ 134 

 

На 6 октомври 2019 г. се проведе извънредно заседание на 

Централната избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Бюлетини. 

1.1. Допълнителен тираж на бюлетини за общините,  

представили мотивирани искания, по видове избори. 

Докладва: Севинч Солакова 

1.2. Утвърждаване на предпечатен образец на бюлетините за 

кметове на кметства в Столична община. 

Докладва: Севинч Солакова 

1.3. Обсъждане на писмо от ОИК – Враца относно образеца 

на бюлетината. 

Докладва: Севинч Солакова 

1.4. Обсъждане на писмо до ГД „ГРАО” за извършване на 

проверка. 

Докладва: Севинч Солакова 

2. Жалба от Александър Шабов  срещу решение на ОИК - 

Свищов. 

Докладва: Емил Войнов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Димитър 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева. 
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ОТСЪСТВАХА: Кристина Цанкова-Стефанова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов и Мария Бойкинова. 

Заседанието бе открито в 11,35 ч. от госпожа Стефка Стоева – 

председател на Комисията.  

 

*  * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър колеги, колеги!  

Откривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум, отсъстват само колегите 

Мария Бойкинова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов и госпожа 

Стефанова. 

Знаете, че се наложи това спешно извънредно заседание, 

защото Печатницата на БНБ е преустановила работа от четвъртък, а 

бюлетините трябва да бъдат одобрени и отпечатани, включително 

пред нас стои и важният въпрос с увеличение на броя на заявените 

бюлетини от всички общини в нашата страна. 

Предлагам да се занимаем с този въпрос по спешно и после с 

жалби, ако има такива, които касаят броя на бюлетините. 

 

Колеги, по точка първа –  

1. Бюлетини. 

1.1. Допълнителен тираж на бюлетини за общините,  

представили мотивирани искания, по видове избори. 

Ще дам думата на госпожа Солакова, за да докладва какви са 

заявленията за увеличение на бюлетините и какво решение да 

приемем. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като срокът 

беше до края на 4 октомври 2019 г. ние тази сутрин в работната 

група успяхме да прегледаме една голяма част от тези подадени 

заявки. Папката се намира в папка „Заседание” за 4 октомври 2019 г. 

Все още виждам, че на 6-ти от администрацията не са готови с 
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всички допълнително получени заявки в срока, които не са отразени 

в тази таблица и за които просто допълнително ще има информация, 

оцветени в по-различен цвят, може би в зелено. 

По така постъпилите искания от общинските администрации 

на доста места, подкрепени от общинските избирателни комисии, са 

посочени мотиви, основателни причини според администрацията за 

увеличаване на тиража на бюлетините и тази разлика е отразена в 

таблицата. 

Най-масовият случай и в най-много от случаите като мотиви 

са посочени големият брой заявления по настоящ адрес. Посочени са 

бройките заявления, получени към настояща дата, към датата на 

изпращане на предложението и с уточнението, че 12 октомври 

продължава срокът за получаване на заявления за гласуване по 

настоящ адрес. 

В този смисъл работната група се обедини около 

принципното становище въз основа на мотивирани предложения от 

общинските администрации Централната избирателна комисия да 

направи предложение за увеличаване на тиража, така както са 

посочени в таблицата като, разбира се, съобразяваме броя на 

избирателите, включително в случаите, в които се явява разлика 

между този брой, който е публикуван на нашата страница въз основа 

на получената информация и информацията, която  общинската 

администрация ни подава. Това са много редки случаи, но има 

такива. На някои от заявките е посочено, че традиционно в изборите 

за кметове на кметства, които се съдържат в мотивираните 

предложения, гласуват висок процент избиратели. 

В този смисъл, ако нямате нищо против, да не ги обсъждаме 

община по община и кметство по кметство, така както работната 

група се обединихме да одобрим увеличението на тиражите, за което 

да изпратим писмо до Печатницата на БНБ с копие до министъра на 

финансите и въз основа на нашето предложение за допечатване 

очакваме министърът на финансите да направи заявка до 

съответната печатница. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания? Знаете колко подробно ги гледахме на работна група – 

кметство по кметство. Ако няма, моля, колеги, да гласуваме на 

протоколно решение, с което да одобрим увеличаването броя на 

бюлетините, така както е показано на предложената таблица. 

Гласували 14 членове: за – 14 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова,  Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Приема се. 

Госпожа Солакова отново има думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като ние бихме 

могли да изпратим заявката в понеделник сутринта с оглед на това, 

че в Министерството на финансите днес е почивен ден, в този 

смисъл последно ще погледнем таблицата, включително и с 

последните заявки, за да може да изпратим коректно предложението 

за увеличението на тиража. 

Получено е писмо и от Столична община, но в същото писмо 

няма предложение за увеличаване на тиража и този тираж ще остане, 

така както Централната избирателна комисия е заявила при 

първоначалното заявяване на тиражите за цялата страна по видове 

бюлетини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: С тиражите сме почти 

свършили. 

 

1.2. Утвърждаване на предпечатен образец на бюлетините 

за кметове на кметства в Столична община. 

Сега, колеги, вторият въпрос. Спомняте си, че в петък в края 

на деня госпожа Солакова докладва писмо от ОИК – Столична 

община, в което се възразяваше срещу начина на изготвяне на 

бюлетината за кметствата в София. Централната избирателна 

комисия обсъди писмото и взе протоколно решение, с което указа на 
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ОИК – Столична, до вчера, до 17,00 ч. да утвърди бюлетините, за да 

може да върви работата по печатането. Това не е сторено към 

днешна дата и преди малко споменахме, че вече от четвъртък не 

работи печатницата и огромният брой бюлетини за София не се 

работят, така че трябва да обсъдим този въпрос.  

В предходното писмо ние казахме, че ако не изпълнят нашите 

указания, ще предприемем действия и ще вземем съответното 

решение. Мисля, че така беше записано в писмото ни от петък, 

можете да го видите. 

Имате думата, колеги – не е утвърдена бюлетината за кметове 

на кметства. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, тъй като ние нямаме информация, ОИК –

Столична, да са потвърдили образеца на бюлетини за кметове на 

кметства предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

протоколно решение за утвърждаване образците на бюлетини на 

кметствата на територията на Столична община. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Обратно разбиране има ли? Няма. 

Друг колега иска ли думата? Ако никой друг не изразява 

обратното разбиране, подлагам на гласуване предложението да 

приемем протоколно решение, с което да одобрим бюлетината на 

ОИК – Столична, за кметове на кметства, след което ще 

предприемем и технически действия по утвърждаването и 

подписването от тук присъстващите членове на заседанието. 

Моля, процедура на гласуване. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова,  Александър Андреев, Димитър 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 
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Приема се единодушно. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ами, хаирлия да е печатането на 

бюлетините за София. 

А всички районни кметове и за кмет на община бюлетини 

виждаме в системата, че са потвърдени от Столична ОИК, най-

вероятно ще последва и потвърждаване на бюлетината за общински 

съветници. А кметовете на кметства са 35, прегледахме ги всички,  

най-дейно участие – колегите Николай Николов, Мирослав Джеров, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова и ние с председателката. В този 

смисъл печатането на бюлетините в Печатницата на БНБ може да 

започне за Столична община. 

 

Уважаеми колеги,  сега искам да Ви предложа едно писмо до 

ОИК – Враца, които ни бяха написали, че генерираният образец на 

бюлетината не отговаря на съдържанието на бюлетината като 

законово изискване. Всички ние знаем, че Централната избирателна 

комисия в изпълнение на законовите си правомощия на базата на 

разпоредбите в закона, които уреждат съдържанието на бюлетината 

и на основание чл. 57, ал. 1, т. 19 утвърждава технически 

характеристики на бюлетината и защитата на тези бюлетини. Тези 

технически характеристики не се публикуват и не се оповестяват. В 

този смисъл не са публикувани и на нашата страница, не са 

предоставени и на ОИК.  

Аз Ви предлагам да изпратим писмо до ОИК – Враца, за да 

бъдат спокойни колегите, че генерираните образци, тъй като и ние 

имаме достъп до системата на „Демакс Ди Пи Ай” като 

подизпълнител към Печатницата на БНБ отговарят на изискванията, 

съгласно техническите характеристики, одобрени със съответните 

решения на Централната избирателна комисия. В този смисъл да ги 

приканим в най-кратък срок да потвърдят предпечатните образци на 

бюлетините, за да не се спира и да не се възпрепятства 

производствения процес в съответната печатница. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да уточняваме ли най-

краткия срок? (Реплики.) 

Добре, колеги, моля, процедура по гласуване – да изпратим 

писмо с казаното съдържание. 

Гласували 14 членове: за – 14 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова,  Александър Андреев, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Приема се. 

 

Колеги, госпожа Солакова има да докладва и протокол, 

получен от „Информационно обслужване”. 

Заповядайте! 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  във връзка с наше 

искане да ни предоставят да извлекат от системата на общинските 

избирателни комисии информация за всички регистрирани 

кандидати за участие в изборите след 24 септември 2019 г. – в срока, 

в който при съответните условия можеше да се прави промяна в 

кандидатските листи. Получихме резултатите от тази проверка на 

технически носител. 

Предлагам Ви в изпълнение на Решение № 966 на 

Централната избирателна комисия да изпратим този списък – 

електронният носител, на Главна дирекция „ГРАО” с искане за 

извършване на проверка като за резултатите бъдем уведомени в най-

кратък срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, процедура по гласуване да изпратим писмо на Главна 

дирекция „ГРАО” с искане да извърши проверка и на допълнително 

постъпилите лица в традиционния срок за ЦИК – най-кратък. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова,  Александър Андреев, Димитър 
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Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Приема се. 

 

Имате ли друг доклад, колега Солакова? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не. 

По точка втора –  

2. Жалби. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, кой е готов с 

жалби? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И аз съм готова – и за 

наблюдатели имам даже. 

(Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз помолих да се 

докладват жалбите, свързани с бюлетините, с подреждането. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, а моята е за общински 

съветник, да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Такива няма. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И моята е за общински съветник, 

но няма значение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли жалби, чиито 

срокове изтичат?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Утре е моят. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, утре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в моята папка има подпапка 

„Жалба – Свищов”, там съм подготвил проект за решение. 

Става въпрос за следното.  

Общинската избирателна комисия – Свищов е съставила акт 

за установяване на административно нарушение – за нарушение на 
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чл. 180 и 187 от Изборния кодекс на новинарския сайт 

www.actualnosvishtov.com, с главен редактор А. Г. Ш. 

С вх. № МИ-15-669 от 4 октомври 2019 г. А. Ш. жалва това 

решение на ОИК – Свищов. Според жалбоподателя електронната 

медия не е сключила и няма да сключва договори във връзка с 

предизборната кампания, а също така не е предоставила условия и 

цени на всички партии и коалиции и инициативни комитети, тъй 

като според него в сайта няма предизборна кампания. Според него 

отразяването на актуални събития, в това число такива от 

предизборната кампания и запознаването на потребителите с 

интересни личности, в това число явяващи се кандидати в изборите, 

само по себе си не е предизборна агитация по смисъла на Изборния 

кодекс. Тоест, няма призиви за подкрепа или неподкрепа и 

жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени 

Решение № 126 на ОИК – Свищов. 

Като се запознах със съдържанието на сайта. Там има 

откровено предизборни материали, които може да видите и в моята 

папка с файловете „Избори - actualnosvishtov.com” и файлът 

„Предизборна публикация на Никола Терзиев”. Там е показан 

номерът на кандидатите, има интервюта с тях.  

А също така има и директни призиви за подкрепа и 

неподкрепа, така че според мен ОИК – Свищов правилно е 

постановила акта за установяване на административно нарушение и 

предлагам Централната избирателна комисия да реши, че отхвърля 

жалбата на Александър Шабов – главен редактор на 

www.actualnosvishtov.com срещу Решение № 116 от 3 октомври 2019 

г. на ОИК – Свищов, връща административната преписка  на ОИК – 

Свищов и „решението на ОИК – Свищов подлежи на обжалване 

пред Административен съд – Велико Търново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: За съжаление, аз съм категоричен, че тук 

не става въпрос за акт, доколкото разбирам, а за решение, с което е 

http://www.actualnosvishtov.com/
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установено нарушението и следващата стъпка е съставяне на акт от 

общинската избирателна комисия.  

При това положение без да разглеждаме по същество, както 

си е направил труд докладчика, ние следва да оставим без 

разглеждане като недопустима тази жалба, доколкото обжалваното 

решение е един организационен способ по Изборния кодекс, но не и 

самостоятелен акт, който е годен да бъде обжалван. Такава е 

практиката на Върховния административен съд в това отношение по 

отношение решенията на Централната избирателна комисия. 

Така че жалбоподателят разполага с правната възможност, 

след като му бъде връчен акта да даде възражения и да обжалва 

крайното постановление или решение за налагане на санкция. 

При това положение предлагам на докладчика – съжалявам, 

че не съм  знаел, за да го обсъдим преди това, такава е и практиката 

на ЦИК – да измени решението без да гледа по същество случая и да 

предложи решение. 

Това предлагам – да оставим жалбата без разглеждане, 

доколкото нямаме годен за обжалване по реда на административните 

правила акт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли друго 

становище, колеги?  

Докладчикът? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Възприемам това нещо – да изменя проекта 

за решение. 

РЕПЛИКА:  Оставя без разглеждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Прав е колегата Ивков 

– това е акт, който не подлежи на обжалване. 

Те така са счели, но ние ще им укажем и това решение е 

хубаво да го качим на сайта ни, за да се вижда и от други ОИК и да 

знаят, че не подлежат на обжалване по този ред. 

РЕПЛИКА: Естествено е, че ще се качи на сайта. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И да обърнем някак си 

внимание, за да знаят, че това е практиката. По приложението на 

закона ние указваме. Надяваме се, че ще го видят. 

Има ли друго разбиране, колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на решение, с което да 

оставим без разглеждане жалбата на господин Ш. срещу решението 

на ОИК – Свищов и да върнем обратно преписката, за да се използва 

предвиденият ред за оспорване – по реда на ЗАНН. 

Гласували 14 членове: за – 14 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Димитър 

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е с № 1302-МИ. 

 

Има ли други колеги, които да докладват спешни жалби, на 

които срокът изтича – пак питам, или които са свързани с 

подреждане на листите? Няма. 

Колеги, закривам заседанието и насрочвам следващото 

заседание за утре, 7 октомври 2019 г., от 10,00 ч., така както 

традиционно заседава Централната избирателна комисия. 

 

(Закрито в 12,00 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

Стенограф: 

Катя Бешева 


