
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 183 

   

На 23 декември  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: Ивайло Ивков, Катя Иванова 

2. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Ерхан Чаушев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева.    

ОТСЪСТВА: Кристина Стефанова, Александър Андреев,   

Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 11,45 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание след 
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проведената работна среща. Последно заседание за годината, 

предполагаме. 

Имате думата по дневния ред. Кой желае да се включи?  

Колегата Чаушев – в Разни. 

Други колеги? Не виждам. 

 Моля, процедура по гласуване, колеги, на предложения 

дневен ред с допълнението. 

Гласували 11  членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, налице е необходимия кворум за провеждане на 

редовно заседание. От колегите, които отсъстват, четирима са в 

командировка, всички останали са в платен отпуск. 

По точка първа – доклади по дела, жалби и сигнали – колега 

Ивков, заповядайте. 

 

Точка 1. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в папка с мои инициали от днес 

ще видите две поредни, почти идентични решения за налагане на 

административни наказания на господин главен директор на „24 

часа.bg”, които касаят казионните чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, 

а именно публикация на проучвания пред изборния и изборния ден. 

Решенията са стандартни. Поставям на доклад първото 

решение, което е по Акт № 37-МИ за установяване на 

административно нарушение. Решението  на основание ч. 496, ал. 3, 

предложение второ във връзка с чл. 498 от Изборния кодекс, което 

приключва този вид процедура от Централната избирателна 

комисия, предвидена в Изборния кодекс – досъдебната процедура. 

Административното наказание се налага на физическото лице 

господин З.,       главен редактор на електронното издание „24 

часа.bg”, с адрес на управление както го виждате. Това е 
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минималната предвидена глоба в размер на 2000 лв. на основание 

475, ал. 1, за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5. Виждате 

защо е минималната, защото няма нито фактически, нито правни 

основания за налагане на по-висока санкция. Предвидената е от две 

до пет хиляди (казвам по спомени). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за решение. Има ли изказвания, колеги? Има я и в 

мотивите глобата.  

Ако няма изказвания, колеги, моля, процедура по гласуване 

на решението. 

Гласували 11   членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението, колега Ивков, е 1719. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Следващият проект е на същото лице, в същия размер, за същия вид 

нарушение, само че друго по време и по съдържание. Решението е 

по акт за установяване на административно нарушение № 26-МИ от 

4 ноември 2019 г.  

С въпросното решение на основание чл. 496, ал. 3, 

предложение второ, във връзка с чл. 498 Централната избирателна 

комисия приключва тази фаза на административнонаказателното 

производство, предвидено в Изборния кодекс в рамките на своите 

правомощия. Отново същия размер на глобата, отново същите 

основания за това. 

По двата акта са постъпили възражения, които са разгледани 

и са обсъдени доводите на наказвания, като не са възприети за 

основателни и Централната избирателна комисия не счита, че 

оборват констатираното в акта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Доколкото помня, тук ставаше дума за констатирани нарушения в 
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определени часове от деня. Не виждам часа, а би трябвало да 

залегне, за да е ясно за какво точно е нарушението. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Залегнал е часът. В първото решение, 

което е вече с номер, часът е 16 на 3 ноември, а в това, което сега 

докладвам и което все още не е решение, часът е 10. Огласени са 

предварителни резултати от гласуването за кандидати за кмет. И 

двете са с дата 3 ноември – 10 ч. и 16 ч., както следва: Йорданка 

Фандъкова 52,8%, Мая Манолова 44%. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, видях го, благодаря. 

Други изказвания, колеги? 

Ако няма, моля процедура по гласуване на решението. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 1720, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председател, моля ви само за 

сведение към момента да докладвам още три преписки, с оглед на 

това че са със сходна тематика. 

Входящ № ЕП-04-02-61 от 19 декември 2019 г., писмото е 

пристигнало след заседанието в четвъртък, от Министерството на 

вътрешните работи, Столична дирекция, с множество въпроси – 

списъци на лица, членове на секционни комисии. Предстои една 

трудоемка проверка от администрацията на Централната 

избирателна комисия. За сведение, с моя резолюция съм помолил да 

ми се подготвят данните и проектоотговорът ще бъде изготвен в 

първите дни на новата 2020 г. 

Абсолютно подобно, с вх. № ЕП-04-02-60 от 19 декември 

2019 г., отново от Министерството на вътрешните работи, Столична 

дирекция на вътрешните работи, и отново от Столична дирекция на 

вътрешните работи, МВР - вх. № ЕП-04-02-62 от 19 декември 2019 г. 
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Необходимо е да се извърши проверка в помещението, да се 

съберат данните, да се подготвят, за да изготвя проект на отговор, 

което не може да стане в днешния ден и нищо не го налага. 

Моля и за протоколно решение за отваряне и по трите 

преписки на помещението, което е необходимо действие с оглед на 

събиране на част от данните. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли в тази точка? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, госпожо председател, благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Колегата 

Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви с вх. № 

ЕП-20-350 от 19 декември 2019 г. постъпило възражения от ДИР.БГ 

АД със съответните данни чрез изпълнителния директор  В. Г. В. 

против Акт № 42-ЕП за установяване на административно 

нарушение. 

Докладвам ви го за сведение, иначе ще бъде приложен към 

административната преписка с оглед довършване на процедурата по 

чл. 496 във връзка с чл. 498 от Изборния кодекс. 

Докладвам ви, колеги, че е постъпило писмо с вх. № МИ-07-

97 от 19 декември 2019 г. от кмета на район „Сердика” господин 

Тодор Кръстев, на когото с наше писмо сме изпратили по 

компетентност за връчване на акт за установяване на 

административно нарушение № 28-МИ от 4 ноември 2019 г., 

съставен против Н. Н. Й.,            управител на ПИК      Нюз ЕООД. 

Направени     са     два     протокола от служители на район 
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„Сердика” – протокол № 1 от 21 ноември и протокол № 2 от 27 

ноември 2019 г., в които служителите на район „Сердика” са 

направили опит да бъде връчен посоченият по-горе акт за 

установяване на административно нарушение. При извършените 

посещения обаче същите са получили информация, че господин Н. 

Й.                                 е в чужбина и ще бъде в България не по-рано 

от 15 декември. 

При това положение ви предлагам да възложим на 

юрисконсултите на Централната избирателна комисия да 

предприемат действия по връчването на акта за установяване на 

административно нарушение. 

Докладвам ви още две писма за сведение на Комисията. 

Едното е с вх. № МИ-07-95 от 19 декември 2019 г. С това писмо 

господин Тодор Кръстев, кмет на район „Сердика” ни уведомява, че 

е изпратил по компетентност на кмета на район „Оборище” два 

наши акта, а именно Акт за установяване на административно 

нарушение № 19-МИ от 29 октомври 2019 г. и Акт за установяване 

на административно нарушение № 33-МИ от 3 ноември 2019 г., 

съставени от председателя на Централната избирателна комисия 

против господин Б. З.       в качеството му на главен редактор на „24 

часа.bg” и „168 часа” ЕООД, като в писмото изрично е уточнено, че 

след връчването разписката за връчването на акта следва да бъде 

върната на Централната избирателна комисия. 

Следващото писмо също е от кмета на район „Сердика” с вх. 

№ МИ-07-96 от 19 декември. Този път той ни уведомява, че по 

компетентност е изпратил два наши акта – с № 32-МИ от 4 ноември 

и № 5-МИ от 30 октомври 2019 г., за връчване от господин Н. А., 

кмет на „Оборище”, отново против Б. З. в качеството му на главен 

редактор на „24 часа”. След връщането материалите би следвало да 

постъпят в Централната избирателна комисия. 

Докладвам ги за сведение на Комисията. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Преминаваме по точка 

втора, колеги – Разни. Колега Димитров, заповядайте. 

 

Точка 2. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Входящият номер на писмото, което ще ви докладвам, е 

ЦИК-00-613 от 20 декември 2019 г. С него ни е изпратен един 

меморандум, изработен от организаторите на кръгла маса относно 

финансирането на партиите, политически плурализъм и борбата с 

корупцията. Меморандумът съдържа десет тези. Зад него са 

застанали „Прозрачност без граници”, Софийският университет 

„Политология” и няколко други юридически лица. Който иска да се 

запознае, може да го погледне. 

Няма нищо революционно в този меморандум, неща, които 

много пъти са обсъждани – държавното финансиране, таваните, 

държавните фирми, чуждестранното участие и т.н.  

Просто за сведение. Аз присъствах, но не като участник в 

кръглата маса, а за да чуя какво говорят. Като част от публиката. Бях 

в отпуск. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Колега 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, една докладна 

записка от господин Желязков, за директор на дирекция 

„Администрация”, днес да можем да посочим конкретните размери 

за корекция на бюджета във връзка  с извършените трансфери към 

общинските администрации за изплащане на възнагражденията на 

общинските избирателни комисии, одобрени от Централната 

избирателна комисия. Виждате към докладната записка конкретните 

общини със сумите, които са получили като трансфер. 

Предлагам да упълномощим председателя да извърши 

корекцията в бюджета на Централната избирателна комисия в 

размер на 111 421 лева. За тази корекция да уведомим министъра на 

финансите. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли изказвания? Въпроси? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писма на 

главния секретар на Народното събрание отговорихме на въпроса 

дали сме ползвали услугите на други звена, извън посочени в писмо 

от 20 октомври 2019 г. Отговорихме, че това са звената, които са ни 

предоставили помощ по време на изборния период - подготовка, 

произвеждане, приемане на документите от общинските 

избирателни комисии, работата на изчислителния пункт, повторното 

въвеждане на протоколите на секционните избирателни комисии и 

въвеждането на протоколите на общинските избирателни комисии. 

Направено е допълнително уточнение и в тази връзка ви 

предлагам да изпратим едно писмо до госпожа Караславова, за да 

уточним, че по време на изборния период Централната избирателна 

комисия е подпомагана от сътрудници, в чийто състав влизат и лица, 

които са от администрацията на Народното събрание. Същите лица 

са поканени не в качеството на служители в администрацията на 

Народното събрание заради опита, който притежават във връзка с 

подпомагане на приемането на документите от общинските 

избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата за 

изказвания. Това е настоятелно второ писмо – отговаряме. 

Има ли изказвания? Въпроси? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното писмо до 

госпожа Караславова.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 
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Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка със сключен 

трудов договор на Силвия Симова се е оказало, че уведомлението за 

сключването на срочния трудов договор на 17 септември 2019 г. има 

проблем с отразяването в Национална агенция за приходите на това 

уведомление, изпратено по електронен път. Полученото съобщение 

се е оказало, че става дума за другите лица, с които Централната 

избирателна комисия има сключени срочни трудови договори по 

Правилника за дейността на ЦИК, за Донка Димитрова и Донита 

Илиева. 

В тази връзка сега при уведомлението в Национална агенция 

за приходите за сключения трудов договор за неопределено време се 

изисква да се получи предписание от Инспекцията по труда. 

Съгласно чл. 62, ал. 3, това уведомление следва да бъде изпратено в 

тридневен срок след сключване или промяна в трудовия договор.  

За получаване на предписание, което е необходимо условие 

за регистриране на уведомлението предлагам да одобрим 

направеното предложение да се предприемат необходимите 

действия съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда. Предлагам да 

възложим контрола по изпълнението на директора на дирекция 

„Администрация” госпожа Манолова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Много неприятен пропуск на бившата ни служителка госпожа 

Тихолова. Сега ще трябва да се извършват проверки. 

Има ли изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на 20 декември 

сме получили проекта на постановление на Министерския съвет за 
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изпълнението на държавния бюджет за 2020 г. Предоставено е и на 

главния счетоводител. 

Тъй като нямаме бележки по този проект, предлагам ви да не 

изпращаме писмо до министъра на финансите. Съгласно 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация това е равно на липса на бележки и предложения. 

За сведение и запознаване ви докладвам. След приемането на 

постановлението ще подлежи на изпълнение и съответни действия 

от страна на Централната избирателна комисия като първостепенен 

разпоредител с бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямате други доклади? 

Добре. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № 

МИ-04-02-46 от 19 декември 2019 г. едно искане от главен 

разследващ полицай госпожа Ж.        от Районно управление – 

Харманли, с което се иска информация дали за изборите на 27 

октомври 2019 г. в предизборния ден и в изборния ден е постъпвал 

сигнал от с. Свирково, Симеоновград, и съответно иска да й се 

изпрати официална информация. 

В нашите регистри водещо е името на жалбоподателя. 

Въпреки това беше направена цялостна предварителна проверка от 

юристите дали в нашите регистри се появява сигнал от с. Свирково, 

включително и в ОИК. От регистрите към момента такъв сигнал 

няма. Аз се свързах с госпожа Ж. да търсим допълнителна 

информация дали евентуално може да ни каже и името на 

сигналоподателя. Получихме името. Следва проверка към момента 

вече с име, така да се каже, правим втора проверка. Когато има 

резултат, ще го докладвам. 

Аз ви предлагам след тази проверка, ако има такъв сигнал, да 

се даде отговор. Ако няма, да се изпрати един официален отговор, че 

с такава информация за сигнал от с. Свирково ЦИК не разполага. 
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Проверката ще се направи вече и по име след допълнителни 

свързвания с разследващия прокурор.  

Докладвам го засега за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това ли е докладът ви – 

за втора проверка? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, да се направи проверка още веднъж и 

вече по име. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад нямате. 

Колега Дюкенджиева, имате думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви на този етап само за сведение. 

Получено е писмо от Главна дирекция „ГРАО” с вх. № МИ-04-03-99. 

Това е писмото, с което е извършена проверка за гласуване в 

нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за 

общински съветници и за кметове. Материалите бяха предоставени, 

писмото е в моя папка, може да го видите. Днес ще предоставят от 

„ГРАО” тази информация и на технически носител. На този етап е 

само за сведение. 

Второто писмо, което искам да ви докладвам, е получено 

днес от госпожа М. С., която ни моли да й предоставим Бюлетини с 

изборните резултати от всички видове избори в България след 2013 

г. Казва, че ще използва данните в Атинския държавен университет, 

където работи за да си продължи дисертационния труд. Моли и за 

ново издание на Изборния кодекс. 

Уважаеми колеги, не съм изготвила проект на отговор, но ви 

предлагам отговор, че данните с всички резултати от изборите след 

2013 г. могат да бъдат намерени на сайта на Централната 

избирателна комисия, в това число и последният вариант на 

Изборния кодекс. Лично аз не смятам, че Централната избирателна 

комисия трябва да предоставя Изборен кодекс. 

Колеги, това е моето предложение за отговор на това писмо. 

Но ако има предложения да предоставим Бюлетините, аз не 

възразявам. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложения 

отговор, колеги. Има ли други становища? 

Моля, процедура по гласуване на отговора. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, спомняте си, 

че в Централната избирателна комисия е получено искане за достъп 

до обществена информация от господин Я.  Л., редактор във в. 

„Труд”. Входящият номер на искането е вх. № ЦИК-16-14 от           

11 ноември 2019 г. 

Виждате качен проект на отговор във вътрешната мрежа и 

моля за предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Виждате отговора. Има ли изказвания, колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложения отговор. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли, госпожо Дюкенджиева? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, благодаря, госпожо 

председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Колегата 

Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам получен отговор от кмета на община Опан по 

повод подадена жалба в Централната избирателна комисия от 

господин Д. П. В.      относно броя на жителите на с. Ястребово, 

община Опан, и относно броя на регистрираните лица по настоящ 

адрес в същото село.         Спомняте си, че изпращахме повторно 
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тази жалба, тъй като нямаше получен отговор. Вече имаме доста 

изчерпателен отговор, изпратен е и до жалбоподателя. 

Докладвам го за сведение. Можете да се запознаете с него в 

папката с моите инициали в днешното заседание. 

Също така докладвам за сведение писмо от Ганчо Иванов, 

председател на Общинската избирателна комисия – Хитрино, който 

се беше обърнал към Централната избирателна комисия с искане за 

съдействие относно   задължение от страна на община Хитрино по 

изплащане на транспортните разходи на Общинската избирателна 

комисия, чийто постоянен или настоящ адрес не са в населеното 

място, в което се провеждат заседанията на комисията. С това писмо 

той ни уведомява, че въпросът е изяснен и моли да не предприемаме 

последващи действия по повод неговия първоначален сигнал в 

Централната избирателна комисия. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли? 

Не. 

Други колеги имат ли готовност за доклад, включително от 

пристигналата поща днес? Колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-147-23 от 12 декември 2019 

г. сме получили писмо от „Информационно обслужване” във връзка 

с наше искане вх. № МИ-00-146 от 20 декември 2019 г., с което сме 

питали за проверка на И.  Т.    със съответен ЕГН, дали е избиран за 

кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или общински 

съветник, както и дали същият упражнява държавна или обществена 

длъжност, свързана с упражняване на избирателните права. Качено е 

във вътрешната мрежа. 

Оказва се, че към момента лицето не е избирано на такава 

обществена длъжност в изборите на 27 октомври 2019 г., не е било и 

регистрирано като член на избирателна комисия, застъпник, 

наблюдател или анкетьор.  

В писмото сме искали от „Информационно обслужване” 

бъдещи проверки в предстоящи избори до изтичане срока на 
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приложеното наказание на лицето. А в писмото от Общинската 

избирателна комисия ни казват, че не сме посочили срока на 

наказанието или номера на съдебното решение и искат да им 

изпратим тези данни. 

Предлагам да отговорим на въпроса на прокуратурата и 

съответно да посочим условията и сроковете въз основа на 

полученото съдебно решение до „Информационно обслужване”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли, колега Чаушев? Нямате. 

Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило уведомително писмо от кмета на 

община Сандански с вх. № МИ-06-911 от 20 декември 2019 г., с 

което ни информират, че са отворили запечатано помещение в 

община Сандански. Целта на отварянето била да бъдат проверени 

чувалите, в които се съхраняват изборните книжа и материали от две 

секционни избирателни комисии от произведения втори тур на 

изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г. и да се 

установи дали в тях се намират пликове с избирателните списъци, 

които трябва да бъдат предадени на Общинската избирателна 

комисия – Сандански, и на ТЗ „ГРАО” за извършване на проверка за 

гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс. 

Комисията, назначена със заповед на кмета, е отворила 

помещението. Намерили са търсените пликове и те са предадени на 

Общинската избирателна комисия – Сандански. След приключване 

на работата комисията е заключила и запечатили помещението. И за 
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извършените действия е съставен протокол съгласно наше Решение 

№ 1244-МИ. 

За пълнота на доклада обаче искам да кажа, че не са ни 

изпратили нито протокола, нито заповедта на кмета за назначаване 

на комисията. Предполагам, че е техен пропуск. 

Колеги, предлагам, тъй като съгласно наше Решение № 1244-

МИ протоколът, изготвен от комисията за отваряне на запечатаното 

помещение, както и заповедта на кмета за назначаване на тази 

комисия, трябва да бъдат изпратени на Централната избирателна 

комисия, предлагам с едно писмо те да бъдат изискани от община 

Сандански. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има 

ли, колеги?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване на предложеното 

писмо до община Сандански. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, отново уведомително писмо. 

То е от кмета на община Мъглиж с вх. № МИ-06-912 от 20 декември 

2019 г. Уведомителното писмо е относно разпечатване на 

помещение във връзка с искания от разследващи органи по чл. 52 от 

Наказателно-процесуалния кодекс. Комисия е отворила 

помещението, която е назначена със заповед на кмета на община 

Мъглиж. Отворен е шкафът, в който се съхраняват изборните книжа 

и материали от изборите за членове на Европейския парламент 2019 

г. Установено е, че книжата и материалите и чувалите са в цялост, 

запечатани и залепени според изискванията на Изборния кодекс. 

Изваден е избирателният списък на секция № 14. Направени са 

копия в един екземпляр на списъка на заличените лица, след което 

комисията е прибрала избирателните списъци и другите документи, 

заключила е шкафа и е запечатала помещението. Изготвила е три 
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протокола, посочени са входящите номера. Доколкото виждам във 

вътрешната мрежа, тъй като преписката не е дошла още на хартиен 

носител, не виждам да са ни изпратили заповедта на кмета за 

назначаване на комисията, както и тези протоколи. Може би трябва 

да ги изискаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, 

предложението за изпращане на писмо в посочения смисъл. Има ли 

други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното писмо. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли, колега Арнаудов? Други колеги? 

Колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във връзка с докладваното от мен искане 

за информация от главен разследващ полицай от Харманли. След 

извършване и на втора проверка по име нямаме данни за подаван 

сигнал, поради което предлагам да се изпрати писмо, че в 

Централната избирателна комисия няма постъпвал сигнал от с. 

Свирково, община Симеоновград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

След направената проверка е установено това. 

Моля, процедура по гласуване на отговора. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Не виждам други желаещи.  

Поради изчерпване на дневния ред, колеги, предлагам да 

закрия заседанието. 
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Преди това да благодаря на всички за работата през 

изминалата година! Тя беше непосилна, но трябва човек да е тук или 

да е работил в ЦИК, за да види и да знае за какво става дума. 

Да ви пожелая за другата година много здраве, 

разбирателство, много сили, защото нищо че засега няма избори, тя 

ще бъде тежка година, свързана със законодателството, с машинното 

гласуване, с електронното гласуване и много, много частични 

избори. 

Да ви пожелая сили и здраве! Весели празници! Починете, 

отдъхнете.  

Такива пожелания отправяме и към всички колеги от ОИК. И 

на тях светли Коледни празници! 

Насрочвам следващото редовно заседание на 7 януари 2020 

г., вторник, от 10,00 ч. 

Закривам заседанието. 

 

  

(Закрито в 12,35 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

 

    СЕКРЕТАР: 

    

       Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

  Стойка Белова 


