
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 163 

   

На 7 ноември  2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

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

наказателни преписки. 

Докладват: Димитър Димитров, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова 

2. Разни. 

Докладват: Александър Андреев, Емил Войнов, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Николай 

Николов, Цветанка Георгиева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

ОТСЪСТВА: Мария Бойкинова   

 

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

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията, и госпожа –   

Силва Дюкенджиева - заместник-председател.  

 

* * * 



 2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги, 

откривам днешното заседание.  

Имате думата по проекта за дневен ред. Госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо председател, моля да ме 

включите в точка „Разни”. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Продължаваме. 

Госпожо Ганчева. 

 ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В доклади по жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Друг колега? 

КАТЯ ИВАНОВА: В доклади по жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други колеги? 

Няма други изказвания. 

Моля, колеги процедура по гласуване на дневния ред с 

направените в заседанието три допълнения. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

По точка първа – Доклади по дела, жалби и сигнали, давам 

думата на господин Димитров. Заповядайте. 

 

Точка 1. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Това, което ще ви докладвам, всъщност е по-скоро за сведение.  

Четири заявления от членове или председатели на секционни 

комисии от район „Искър”. Те са описали случаите в които са се 

получили отпечатъци от черната лента, тогава когато се поставят 

двете бюлетини една върху друга.  
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Заявлението е изпратено до там, където трябва да бъде 

изпратено, до Общинската избирателна комисия – София. Номерът 

на преписката е МИ-11-107 от 6 ноември. Нищо специално, освен че 

на някои места са приели, че този отпечатък е случаен, по 

невнимание и по тази причина са отчели бюлетините като 

действителни. Това е един случай. В другия са ги приели за 

недействителни. В третия въобще е нямало такива. Разнообразни. 

Приемам, че са сигнали. И всъщност ги докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Госпожо 

Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам ви преписка с вх. № МИ-15-1469 от 6 ноември 

2019 г. Колегите от Общинската избирателна комисия – Варна, 

приложено са ни изпратили заявление със съответния входящ номер 

за отказ от жалба от господин Михаил Иванов Венков. Като жалбата 

е получена в Общинската избирателна комисия – Варна, със 

съответния входящ номер. 

Припомням, колеги, господин Михаил Иванов, който е бил от 

ръководния състав на секционна избирателна комисия във Варна, 

беше пуснал жалба срещу действия на член на Общинската 

избирателна комисия – Варна. Ние изпратихме жалбата по 

компетентност с искане за становище и информация по случая. Сега 

е входирано заявление за отказ.  

Докладвам ви за сведение и за приключване на преписката. 

Това е към момента. Имам и други, но нямам готовност, 

уважаема госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.  

Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви, че с вх. 

№ МИ-12-32 от 6 ноември 2019 г. чрез Централната избирателна 

комисия до Върховния административен съд е подадена касационна 

жалба от Ирена Борисова Лашкова, председател на инициативния 

комитет за издигане на Николай Кирилов Димитров за независим 
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кандидат за кмет на община Несебър, срещу решение № 1655-МИ на 

Централната избирателна комисия от 4 ноември. Само ще ви кажа, 

че Решение № 1655-МИ на Централната избирателна комисия е 

решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4 от Изборния 

кодекс и то е постановено по подадена от госпожа Лашкова жалба 

срещу решение № 147 от 26 октомври на Общинската избирателна 

комисия – Несебър, което решение също е решение за отхвърляне по 

чл. 85, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс. 

Предлагам преписката да бъде комплектувана и препратена 

по компетентност на Върховния административен съд. 

Имам и още един доклад по сигнал за установяване на 

нарушение. Ще довърша решението и ще го докладвам малко по-

късно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението, 

колеги, изпращаме по компетентност на Върховния 

административен съд. Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов,  Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова,  Мирослав Джеров,  Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по молба на колегата 

Бойкинова докладвам вх. № МИ-11-106 от 5 ноември 2019 г. Това е 

жалба от местна коалиция ГЕРБ-СДС, от господин Пламен 

Манушев, като изложени са съображения, че радио „Добруджа” на 3 

ноември е разпространявало информация, с която според 

жалбоподателя се внушава и извършва агитация в изборния ден. Тъй 

като радио „Добруджа” е с регионален обхват, предлагам да 

препратим по компетентност на Общинската избирателна комисия – 

Добрич. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има 

ли, колеги? Не виждам. 



 5 

Моля, процедура по гласуване да изпратим жалбата по 

компетентност на ОИК – Добрич. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова,  Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Продължаваме по дневния ред. Втора точка – Разни. 

Господин Андреев, заповядайте. 

 

Точка 2. Разни. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в тази точка ви 

докладвам една жалба, която е изпратена, но тъй като тя е изпратена 

в копие до нас, но и до Общинската избирателна комисия – 

Столична община, и до Административен съд – София-град, си 

позволявам да я докладвам за сведение.  

Става въпрос за оспорване на изборните резултати. 

Предлагам същата да остане за сведение за нас, тъй като те са 

сезирали както Общинската избирателна комисия – Столична, така и 

Столична община, така и Административен съд – София-град с нея. 

Входящият номер е МИ-07-38 от 6 ноември 2019 г. от Росица 

Христозова, секретар на секционна избирателна комисия, срещу 

протокол и обявени резултати в секционна избирателна комисия 

район „Искър”. 

И едно писмо с вх. № МИ-22-780 от 6 ноември 2019 г. 

Писмото е от Р. Н., който пише във връзка с публикациите и 

техническата грешка, която се беше получила при отразяването на 

избирателната активност и която ние поправихме с протоколно 

решение, тъй като първоначално предоставените ни данни не бяха 

тези, които съответстват на броя на избирателите, имащи право на 

глас в Столична община. 
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В тази връзка питането е: „Ако това е така, бих искал 

информация какъв е броят от тези лица са подали своя глас, как са се 

идентифицирали по списъците?” 

Считам същото да го предложа за сведение, тъй като смятам, 

че Централната избирателна комисия изпълни повече от това, което 

трябваше, а именно ние дадохме и пресконференция, обяснихме 

откъде се получава техническата грешка и не считам, че следва на 

всеки да отговаряме и да даваме допълнително информация, освен 

тази, която е изнесена официално от Комисията чрез своите 

говорители в медиите. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други 

предложения? Не виждам. 

Господин Андреев, друг доклад имате ли? Господин Войнов, 

Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Първо искам да ви докладвам 

едно съпроводително писмо до ГД „ГРАО”. В Централната 

избирателна комисия се намира един избирателен списък от 

произведените избори в секция № 18, район „Слатина”. Предлагам 

да бъде изпратен избирателният списък, списъкът на заличените 

лица и четири броя декларации на ГД „ГРАО”. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други 

предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на този списък 

на ГД „ГРАО”. 

Гласували 15 членове на ЦИК: 15 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова,  Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Войнов, друг доклад имате ли? Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-

15-1430 от 3 ноември 2019 г. от Общинската избирателна комисия – 

Родопи.  
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Вие си спомняте, снощи изпратихме едно писмо със същото 

искане до Общинската избирателна комисия – Хисаря, сега съм 

подготвил това писмо в същия вид както това до Хисаря, с което им 

съобщаваме констатираните несъответствия в община „Родопи”. 

Моля да го погледнете и евентуално да се гласува. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, предложения по 

текста на писмото до Общинската избирателна комисия – „Родопи”. 

Не виждам предложения. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 14 (Бойчо Арнаудов  

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Александър Андреев 

и Йорданка Ганчева). 

Друг доклад, господин Войнов? Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-

22-779 от 5 ноември 2019 г. Писмото е от Т. Б. Пита ни: „Моля, 

дайте информация за избраните съветници в община Хасково.” 

Подготвил съм писмо, виждате го в моята папка, със 

следното съдържание: 

„Информираме ви, че имената на избраните общински 

съветници в община Хасково са обявени в Решение № 233-МИ от 28 

октомври 2019 г. на Общинската избирателна комисия – Хасково. 

Решението е публикувано на интернет страницата на ОИК – 

Хасково.” 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав  
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Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам писмо с вх. № МИ-22-781 от 6 

ноември 2019 г. То е от Д. Н. Пита: „Моля за разяснение каква е 

причината все още да не е обявена финалната избирателна активност 

за изминалите местни избори. всички резултати са ясни и би 

следвало и активността да е налична.” 

Тъй като окончателната активност вече е публикувана на 

интернет страницата, го предлагам за сведение. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Колеги, има 

ли други предложения? Не виждам. Остава за сведение. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам ви  вх. № МИ-07-37 от 6 ноември 2019 г., едно 

заявление от госпожа Николова. Пратено е на Общинската 

избирателна комисия, както и до нас. В него госпожата твърди, че 

при преброяване на бюлетините от проведените избори за кметове 

на 3 ноември за кандидат за съответното име се установиха три броя 

бюлетини, в които вотът на избирателите беше отразен с „Х” както в 

квадратчето, така и върху името на кандидата. Тези бюлетини бяха 

отразени в протокола като недействителни, въпреки че според мен 

вотът на избирателя беше ясно изразен. 

Предлагам, колеги, да остане за сведение. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други 

предложения? Не виждам. Това писмо остава за сведение.  

Имате ли друг доклад, господин Джеров? Не. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение, тъй като 

вече е докладване искане от неправителствена организация от Гана 

да посети Централната избирателна комисия. Входящият номер е 

ЦИК-0-7-135. 
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Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-04-01-30 от 

Централната избирателна комисия на Узбекистан за подаване на 

съответните формуляри за участие. 

И за сведение и за информация на участниците ви докладвам 

вх. № ЦИК-07-124/3 програма и логистика за международните 

наблюдатели в президентските избори в Румъния, които ще се 

проведат на 10-ти. 

Във вчерашна папка с моите инициали е качено писмо с вх. 

№ ЦИК-07-130 с превод, което писмо ще бъде качено и в папка 

„Международна дейност”, както говорихме вчера. Писмото е 

Международната фондация за избирателни системи, която отправя 

покана за обучение между 10 и 12 февруари 2020 г. за млади 

специалисти, като поемат разходите, но срокът е до 25 ноември, така 

че засега за сведение и запознаване и ще го върна по-късно на 

доклад. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Друг доклад 

имате ли, госпожо Цанева? Не. 

Госпожо Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Колеги, в моя папка от вчера 

може да се запознаете с писмо, получено по електронната поща с вх. 

№ МИ-15-1462 от 6 ноември 2019 г. То е от председателя на 

Общинската избирателна комисия – Борован. 

„Във връзка с резултатите от втория тур за избор на кмет на 

община Борован при приключване на изборния ден ОИК – Борован, 

установи изключително груби нарушения на изборния процес, във 

връзка с което седем члена подписаха протокола с особено мнение, 

както и решението за обявяване на кмет на община. Същите са 

представени в ЦИК на 4 ноември. 

Съгласно прокурорско разпореждане ни бяха предоставени 

всички заявления от лицата с трайна невъзможност за включване в 

подвижна секционна избирателна секция, като Общинската 

избирателна комисия установи изключителни нарушения, като 

приложено ви го изпращаме. 
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Решението е обявено в сайта на Общинската избирателна 

комисия, но пред нас стои дилема и чакаме за вашата компетентна 

намеса. 

Днес, 6 ноември, при предаване на избирателните списъци в 

Териториалното звено на „ГРАО” се установи, че посочените номера 

на секционни избирателни комисии и списъкът на дописаните лица, 

които са гласували с декларация Приложение № 81-МИ не е заверен 

с подпис на председателя и секретаря на СИК. 

Уважаеми дами и господа, молим за вашата компетентна 

намеса по казуса.” 

Приложено е искане от Общинската избирателна комисия – 

Борован, до Районна прокуратура – Б. С., във връзка с постъпила 

жалба от Л. Н., която сочи, че е подала заявление за гласуване с 

подвижна избирателна кутия, тъй като била трудно подвижна, но 

когато е упражнила своя вот, комисията е влязла, взела й е 

бюлетината, изнесла я е в другата стая, където е била урната, и тя се 

съмнява за нарушения и съответно подмяна евентуално на нейния 

вот. „Съмнявам се, че моят вот беше манипулиран.” 

Във връзка с тази жалба Общинската избирателна комисия – 

Борован, е изпратила запитване до общината в Борован относно това 

как е извършена преценката дали едно лице отговаря на условията 

да гласува с подвижна избирателна кутия. Получен е отговор от 

общината, че преценката се извършва от кмета на общината или от 

упълномощено от него лице въз основа на представените 

медицински документи, поради което същите не би следвало да ви 

бъдат предоставени и не са относими към приложената жалба. 

Колеги, мисля, че ви запознах.  Аз лично смятам да 

отговорим, че Централната избирателна комисия няма правомощия, 

не обявява окончателните резултати при този вид избори, 

резултатите се обявяват с решение от съответните общински 

избирателни комисии и те подлежат на оспорване в седемдневен  
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срок от обявяването им пред съответния административен съд, а не 

пред Централната избирателна комисия. 

Но нарочно искам първо да се запознаете, ако има други 

мнения. 

Пише: „Уважаеми дами и господа, моля за вашата 

компетентна намеса по казуса, защото сме пред дилема.” 

Затова ви предложих отговора, който е стандартен. Ще 

изготвя писмото и ще го внеса своевременно. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз подкрепям този отговор, който 

колегата предложи, обаче, колеги, виждам всички писма на ОИК – 

Борован, са подписани само от председател. Предлагам да обърнем 

внимание, защото – отново го казвам – и на европейските избори и 

особено на тези избори прави впечатление, че писмата на 

общинските избирателни комисии се подписват само и единствено 

от председателите на ОИК. 

Предлагам да допълним, че обръщаме внимание на това. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението за писмото с добавката, която госпожа 

Солакова направи за подписването на писмата.  

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка 

Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Госпожо Солакова, заповядайте в точка „Разни”. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо от секретаря на Общинската избирателна комисия – Сливо 

поле: какъв е размерът на възнаграждението на членовете на ОИК за 

работа на комисията след периода от седем дни от обявяване на 
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окончателните резултати; взето ли е решение на ЦИК за изложеното 

в тази точка; в случай че не сте постановили изрично решение, какъв 

е редът за получаване на възнагражденията за извънредната работа 

на комисията? 

И ни информира, че на 6 ноември Общинската избирателна 

комисия – Сливо поле, са имали заседание за обявяване за избран на 

общински съветник поради писмен отказ от избран такъв. Те нямат и 

произведен втори тур на територията на общината. 

Колеги, вие знаете, че веднага след втория тур имаме в 

дневния ред решението за провеждане на заседанията. Вчера ви 

предложих да проведем заседание на работната група както за този 

проект на решение, така за проекта на решение за предаване на 

архива. Тук стои и писмото до кметовете на общини, с които да се 

свържем, за да осигурят условия за общинските избирателни 

комисии. Разбира се, и да определим възнаграждението за дежурства 

и заседания на общинските избирателни комисии. 

На този етап аз само ще ви предложа като идея за размисъл 

да запазим до края на годината възнагражденията така както са били 

определени в предишния мандат на комисията, дотолкова доколкото 

при предложението за бюджет на ЦИК за 2019 г. ние смие имали 

предвид точно това решение като размер на възнагражденията. Но е 

предмет на обсъждане на работно заседание на Работна група 1.1. 

Докладвам това писмо само за сведение, тъй като 

Централната избирателна комисия ще вземе решение за всички 

общински избирателни комисии. 

Докладвам ви едно писмо, постъпило на 6 ноември 2019 г., от 

госпожа Мариела Милева, член на Общинската избирателна 

комисия – Драгоман. Казва, че е получила възнаграждения в размер 

на 98 лв. „Това не отговаря на размера на възнаграждението на 

определен за член на Общинската избирателна комисия”. Изразява 

несъгласието си с едноличното решение на председателя на 

Общинската избирателна комисия – Драгоман. И моли за 

съдействие. 
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Аз ви предлагам и ако няма друго становище, ще изготвя 

такъв отговор, да кажем, че това възнаграждение се дължи за месеца, 

в който членовете на общинските избирателни комисии участват в 

заседания, осъществяват дежурства, както и се подготвят за 

заседанията на комисията. В случай че едно лице не е участвало в 

работата на комисията в определени дни, за тези дни не се 

предоставя информация, съответно счетоводна справка за изплащане 

на възнаграждението, и то е пропорционално на времето, през което 

е бил ангажиран с работата на общинската избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Не виждам други предложения. 

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 18 членове на ЦИК: 18 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

едно писмо от електронната поща от „Информационно обслужване” 

– списъка на техническия екип на „Информационно обслужване”, 

който ще демонтира техниката в изчислителния пункт. За сведение 

на ЦИК и да се предостави на пропускателния пункт. Надявам се да 

не им се е наложило вчера да влизат и да са ги върнали от охраната. 

Уважаеми колеги, от Общинската избирателна комисия – 

Ракитово, сме получили писмо по електронната поща, с което ни 

информират, че шест души от комисията пътуват от други населени 

места до сградата, в която  се помещава Общинската избирателна 

комисия. Имат въпрос относно заплащането на транспортните 

разходи до Общинската избирателна комисия – Ракитово, и как се 

изчислява разстоянието, което изминават с личните си автомобили 

до офиса, защото в общинската администрация Ракитово признавали 

само разстоянието от табела до табела. Разходите за разстоянието от 
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дома до табелата съответно от другата табела до Общинската 

избирателна комисия да ги поеме Централната избирателна комисия. 

Колеги, предлагам ви да изпратим писмо до Общинската 

избирателна комисия и да ги уведомим, че както досега сме 

указвали, с писмо, подписано от председател и секретар, следва да 

уведомят общинската администрация за лицата, които пътуват, за да 

участват в работата на комисията, и местата, откъдето пътуват, че 

когато се ползва личен автомобил, се прилагат съответните 

нормативни актове и вътрешни правила на общинската 

администрация, разстоянието следва да се изчислява от адреса на 

колегата до адреса на Общинската избирателна комисия, а не от 

табела до табела. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само да ви обърна внимание, 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е публикувано 

писмо до всички кметове, както и проект на решение за предаване на 

архива на общинската избирателна комисия и на общинската 

администрация за съхранение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Дюкенджиева, 

заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-1464 от вчерашна дата сме 

получили от Общинската избирателна комисия – Златица, едно 

изречение, не е подписано, с въпрос: „Моля да ни бъде отговорено 

кога изтича мандатът на кмет и на председател на общински съвет, 

които са избрани на местни избори 2015 г.?” 
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Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание ви 

предлагам проект на отговор, че мандатът на общинския съвет, 

избран през 2015 г., изтече на 25 октомври 2019 г., а кметът или 

временно изпълняващият длъжността кмет продължава да изпълнява 

функциите до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата,  колеги 

по предложения проект на отговор. 

Други предложения, бележки? 

Процедура по гласуване, колеги, няма изказвания. Гласуваме 

предложения отговор. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нямам друг доклад, госпожо 

председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря ви. Колегата 

Николов има думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам ви за сведение писмо с вх. № МИ-20-353 от 6 

ноември 2019 г. Писмото е от „Нова Броуд Кастинг Груп” и е в 

отговор на наше писмо до тях, което изпратихме на 3 ноември. 

Писмото касае преписка, която вече сме приключили, затова 

докладвам писмото за сведение. 

Припомням, че на 1 ноември пристигна сигнал от Съвета за 

електронни медии за нарушение на чл. 190 от Изборния кодекс. 

Ставаше дума за право на отговор на кандидат за районен кмет. На 4 

ноември ние приключихме преписката с решение, чл. 53, ал. 4 от 

Изборния кодекс във връзка с твърдяното нарушение на чл. 190 от 

Изборния кодекс. 
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В самото писмо обаче има интересен допълнителен факт, 

който държа да споделя с вас. На 31 октомври късно вечерта е 

пристигнало искане за отговор от страна на съответния кандидат за 

кмет на район в София по повод на предаване, което се е състояло по 

„Нова Броуд Кастинг Груп” между 16:20 и 16:26 ч. Компанията 

обаче на другия ден, на 1 ноември, са изпратили писмо до кандидата 

(не са ни дали изходящ номер на писмото, но аз давам вяра на това 

твърдение), че са му предоставили две алтернативи: или да даде 

писмен отговор, който обаче трябва да е равностоен на частта от 

предаването, а то беше две изречения, което го засяга, за да го 

прочетат в следващо предаване; втората алтернатива е да направят 

запис, да се осигури заснемане с видео неговият отговор, който те да 

излъчат, но този запис също трябва да е в рамките на две-три 

изречения, тоест на 23 секунди, колкото е била частта от цялото 

предаване, която го засяга във връзка с функциите му на бивш 

главен архитект на този район. Телевизията твърди, че и до момента 

няма отговор от съответния районен кмет.  

Това го докладвам за сведение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямате друг доклад? 

Колега Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря ви. Колеги, предлагам ви 

с писмо до Общинската избирателна комисия – Бойчиновци, да ги 

уведомим, че сме изпратили жалбата, постъпила от Мария 

Ванюшева Димитрова, кандидат за кмет на община Бойчиновци, по 

компетентност до Административен съд – Монтана, на 4 ноември 

т.г.  

Моля за протоколно решение да изпратим едно такова писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 
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Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Други колеги има ли, които са готови? Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моя папка в 

днешно заседание има един проект за решение за отваряне на 

запечатано помещение в община Оряхово, област Враца.  

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-28 от временно 

изпълняващия длъжността кмет на община Оряхово, за разрешаване 

на достъп до запечатано помещение. Достъпът е по повод 

определение на Административен съд – Враца, за предоставяне на 

ксерокопие на всички 36 бюлетини на „БСП за България”, отразени 

като действителни гласове в протокола на секционната избирателна 

комисия в избирателна секция със съответния номер, посочен в 

проекта на решението. 

В тази връзка съм изготвил проект на решение, с което 

Централната избирателна комисия разрешава отваряне на запечатано 

помещение № 4 в община Оряхово, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от произведените избори за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври и втори тур на 3 ноември. 

Достъпът до помещението ще се осъществи по реда на наше 

Решение № 1244, като се спазват точки 4 и 5. 

Това е като цяло. Стандартно решение. 

(Коментари извън микрофона.) 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Да, колеги, всъщност е така, защото 

при разпореждане на съдебните органи не е необходимо наше 

решение. Аз съм написал решение, ако прецените, няма да го 

гласуваме и с едно писмо ще им отговорим, че могат да си отворят 

помещението на база на съдебното определение. 

Колеги, оттеглям проекта за решение. На временно 

изпълняващия длъжността кмет, който е отправил запитването до 

нас, ще му бъде отговорено с едно писмо, където ще бъде цитиран и 

съответният текст от Решение № 1244, че не е необходимо решение 
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на Централната избирателна комисия, когато има разпореждане на 

съдебните органи за отваряне на запечатано помещение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има 

ли, колеги? 

Докладчикът приема писмото да бъде и с копие до ОИК, 

освен че е насочено към кмета. 

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за - 19 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Кристина Стефанова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колегата Арнаудов няма друг доклад. Някой друг колега от 

тези, които вече минаха, готови ли са?  

Госпожа Иванова има готово решение по жалба. Заповядайте, 

госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка има проект 

на решение относно сигнал на СЕМ за нарушение на изискването на чл. 

180 Изборния кодекс.  

С вх. № МИ-20-354/06.11.2019 г. в Централната избирателна 

комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, с който е 

поискана преценка на Централната избирателна комисия относно наличие 

на нарушение на чл. 180 от Изборния кодекс от доставчика на медийни 

услуги Българското национално радио. 

Към сигнала е приложен 1 брой електронен носител, който 

съдържа  необходимата информация, както и  CD, на който се съдържа 

запис на платена форма на предизборна агитация, предоставена за 

разпространение на 30 октомври 2019 г.  в програма „Радио Бургас“ на 

Българското национално радио - Бургас. 

Колеги, аз ви предлагам проект за решение, с което да установим 

нарушение на изискването на чл. 180 от Изборния кодекс по отношение 

на доставчика на медийни услуги Българското национално радио, 
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представлявано от временно изпълняващия генерален директор Антон 

Борисов Митов, и да оправомощим председателя на Централната 

избирателна комисия да състави акт за установеното нарушение на 

господин Митов в качеството му на временно изпълняващ длъжността 

директор. 

От приложените материали и от сигнала наистина се установява, 

че  на 30 октомври 2019 г. във времевия диапазон от 08:09:20 до 08:12:35 

часа, се съдържа запис на агитационен репортаж на господин Тихомир 

Янакиев, който е кандидат за кмет на община Созопол от коалиция „БСП 

за България”, който материал е излъчен в програмата „Радио Бургас” на 

Българското национално радио – Бургас. Като липсва информация за 

сключен договор с въпросния участник в изборния процес, с което е 

нарушена разпоредбата на чл. 180 от Изборния кодекс.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

КАТЯ ИВАНОВА: Държа да уточня, че изрично е записано 

„платена форма”, изрично се чува в аудиозаписа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Запознахте ли се, колеги? 

Има ли изказвания? Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че не пречи да вземем 

становището на страната, за която ще установяваме нарушение. Да 

получим обяснение, преди да вземем решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Госпожа 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тя колегата Иванова докладва, но да 

попитам, разпечатка или някакви доказателства, че липсва 

публикация на договора от Съвета за електронни медии изпратен ли 

е със сигнала? 

КАТЯ ИВАНОВА: Да, колега Ганчева, освен аудиозаписа е 

приложен и снимков материал на сключените договори във връзка с 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 

г. между програма „Радио Бургас” на Българското национално радио 

и съответните политически субекти. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ново предложение, 

колеги, да изпратим писмо до Българското национално радио да 

поискаме становище, така ли? Има ли договор към 30 октомври и 

ако има… Ще изчакам колегата Ивков да го каже, да не излиза, че аз 

правя предложението. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, дали има договор, защото това е 

съставът на чл. 180, като го гледам, и ако има, от коя дата е и каква е 

причината да не е публикуван на сайта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението, 

колеги. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за - 12 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против –  7 (Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Стефка Стоева). 

Няма решение, необходими са 13 гласа. 

Връщаме се към проекта за решение, колеги, имате думата. 

Не виждам други изказвания. Имаше време да се запознаем. 

Моля, процедура по гласуване на проекта за решение. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за - 9 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова,  Мирослав Джеров, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова,); против – 10 (Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева). 

Номерът на решението е 1662, колега Иванова. 

Госпожа Бойкинова е в отпуск, затова не е в залата. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е запитване 

от Общинската избирателна комисия – Панагюрище, с вх. № МИ-15-

1471 от 7 ноември 2019 г. във връзка с образувано дело по повод 

оспорване на изборните резултати в община Пазарджик пред 

Административен съд – Пазарджик. При нас е постъпило запитване 

от колегите във връзка с евентуално отваряне на изборно помещение 

с оглед изваждане на изборни книжа и материали, изискани от съда. 

Колеги, аз ви предлагам да изпратим писмо, с което да 

уведомим Общинската избирателна комисия, че в случаите, когато е 

налице искане от страна на съда, не е необходимо да се отваря 

съответното изборно помещение по реда, предвиден с наше 

решение. И с копие от същото писмо до кмета на община 

Пазарджик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Струва ми се, колеги, че 

този отговор е хубаво да го изпратим до всички ОИК, защото много 

е възможно там, където има процеси пред съответния 

административен съд, да възникне този въпрос. 

Колегата Арнаудов искаше думата. Заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз имах идентичен казус. При мен 

случаят е Общинската избирателна комисия – Велики Преслав. 

Съдът ги е задължил да отворят запечатано помещение, даже е 

разрешил да се отвори, те се обръщат към нас. Аз мисля, че ще 

отговорим със същото писмо, което колегата Иванова ще изготви. 

Аз ще изготвя същото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Този доклад е в 

подкрепа на това, че е възможно да се случва на повече места 

Други предложения, колеги? Не виждам. 

Процедура по гласуване, колеги, на предложения отговор, 

както и да се изпрати такъв обобщен отговор до всички ОИК и да се 

качи съобщение на нашата страница в този смисъл, за да улесним 

ОИК и да избегнем писането на повече писма. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за - 19 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 
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Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз само да споделя, че входящият 

номер е МИ-14-29, идентичен случай. Както казах, получили сме 

писмо от Общинската избирателна комисия – Велики Преслав, с 

искане за достъп до запечатаното помещение. Ще изготвим с 

колегата Иванова писмо, както и съобщение, което ще бъде 

разпратено до всички ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, колеги, да 

гласуваме и отговора на ОИК – Велики Преслав. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за - 19 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Кристина Стефанова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колегата Стефанова има думата. Заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

моя папка е публикуван въпрос от официалния профил на ЦИК: 

„Проверих сканираните протоколи за кмет на община за първите две 

секции от горецитирана статия – секция № 46, „Люлин”, първи тур: 

избиратели 235, гласували 235. Втори тур: избиратели 839, 

гласували (не се чува). Секция № 4, „Илинден”, първи тур: 360 плюс 

10, гласували 360; втори тур: 847 плюс 7, гласували 322.  

Избирателната активност първи тур според седемчленните 

секционни избирателни комисии на тези секции е 100 процента.  

„Ако се проверят всички протоколи, дали избирателната 

активност няма да е различна от обявената от вас. Моля за отговор.” 

Предлагам да отговорим, че Централната избирателна 

комисия ще направи проверка на изложената информация. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Аз предлагам да извършим внимателна, задълбочена проверка по 

писмото на тази избирателка и да отговорим, например в 

следващото заседание. 

Имате ли друг доклад? Други колеги имат ли готовност? 

Колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в моя папка може да видите вх. № 

МИ-00-119 от 6 ноември 2019 г. от „Информационно обслужване”. 

Във връзка с вчерашното отправено запитване относно броя на 

недействителните гласове на втория тур ни дават подробно справка 

и по общини, и окончателно за страната. За избор на кмет на община 

процентът на недействителните бюлетини е 1,72… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тъй като сме на тема статистически 

данни, нека изпреварим малко събитията и да поискаме от 

„Информационно обслужване” броя на избраните кандидати мъже-

жени. Със сигурност някой ще я поиска или я е поискал. И може би 

статистика за членовете на комисии по категории ОИК, СИК. Ако 

имат, разбира се, и ако е възможно. Но за избраните е добре да бъде 

по някакъв начин компилирана тази информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

предложението на господин Димитров да изпратим писмо на 

„Информационно обслужване” да ни посочи съотношение мъже-

жени в избраните органи на местна власт. 

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Кристина Стефанова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колегата Ганчева има думата. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, уважаема госпожо председател, 

уважаеми колеги, тъй като вчера по мое искане се отложи доклад, 

виждам, че не е разгледан и просто заявявам на колегите, че съм се 

запознала. Това е по доклада на колегата Чаушев с вх. № МИ-10-257 

от 30 октомври 2019 г. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И аз съм се запознал с тричасовия 

видеоматериал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докато дойде колегата 

Чаушев, госпожа Солакова има думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа трябва да е качен списък на сътрудниците, които след обяд 

ще приемат протоколите от „Информационно обслужване”. Моля да 

го одобрим, за да може да се предостави на пропускателния пункт, 

на охраната, за да бъдат допуснати от Източното крило. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова,  Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Други колеги има ли? Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, получили сме писмо 

с вх. № МИ-15-1472 от днешна дата от общинската администрация 

община Първомай, с което ни изпращат решение на Общинската 

избирателна комисия – Първомай, относно постъпила жалба в 

регистъра на жалбите и сигналите на Общинската избирателна 

комисия – Първомай. 

Да ви припомня случая. Една госпожа беше изпратила жалба 

до нас, че на неин адрес, на нейна къща са регистрирани 7-8 човека, 

които тя не познава. Беше приложила и нотариален акт. 
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Ние бяхме изпратили за проверка до кмета на община 

Първомай, до областния управител на област Пловдив и копие до 

Районна прокуратура – гр. Пловдив. Явно ОИК – Първомай, също е 

сезирана с такава жалба от госпожа Минка Иванова, която е 

посочила няколко лица, които според нея фигурират в списъка на 

избирателите, без да имат необходимата адресна регистрация и моли 

същите лица да не бъдат допускани до гласуване. 

Общинската избирателна комисия – Първомай, е направила 

справка в „ГРАО” на посочените в жалбата лица и е установила, че 

всички имат необходимата адресна регистрация, която им дава 

право да гласуват в населеното място, с. Брягово, и е решила, че 

няма нарушение на Изборния кодекс и е дала указание на 

председателя на СИК № 32 в с. Брягово да допусне до гласуване 

посочените в жалбата лица. 

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? 

Друг доклад имате ли? Нямате. 

Има ли друг колега, който да има готов доклад в днешното 

заседание, колеги? Не виждам. 

Изчерпихме дневния ред. Закривам заседанието, колеги, и 

насрочвам следващото заседание утре, 8 ноември, 10 ч. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 11,35 ч.) 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

Стенограф: 

Стойка Белова 
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