
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 79 

 

На 11 юли 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения . 

Докладват: Емил Войнов, Бойчо Арнаудов 

2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Димитър Димитров, Катя 

Иванова, Силвия Стойчева 

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

наказателни преписки.  

Докладва: Катя Иванова, Мария Бойкинова 

4. Обявяване за избран народен представител  

Докладва: Йорданка Ганчева 

5. Разни. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева.  
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ОТСЪСТВАХА: Кристина Цанкова-Стефанова, Таня 

Йосифова, Александър Андреев, Георги Баханов, Николай Николов, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева. 

 

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

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги. В 

залата присъстват 11 членове на Централната избирателна комисия. 

Имаме нужния кворум.  

Откривам заседанието на 11 юли 2019 г. 

В отпуска са колегите Таня Йосифова, Цветанка Георгиева, 

Таня Цанева, Николай Николов, Кристина Стефанова. 

Имате проект за дневен ред? Има ли допълнения? Има ли 

други желаещи колеги да се включат? 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема  госпожо председател, моля 

да ме включите в точка първа – Доклади относно искания за 

отваряне на запечатани помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други колеги? 

Заповядайте, колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Госпожо председател, моля да ме 

включите в точка втора – Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да. Други колеги? 

Няма други изказвания. 

Моля, процедура по гласуване, колеги, на дневния ред с 

допълненията. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,); против – няма. 
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Дневният ред се приема. 

Колегата Баханов е болен – пропуснах да съобщя – затова 

отсъства. 

Колеги, преди да започнем по дневния ред няколко други 

неща внезапно дойдоха. Да започна аз. 

Насрочени са изборите. Указът е издаден – 27 октомври е 

датата, на която ще се проведат местните избори. Добре е, че ние не 

сме изненадани. Работили сме по въпроса. Ние в петък 

приключихме увода към бюлетина, който ще издадем за предишните 

избори и сме започнали подготовка за следващите. По този начин 

имаме и правното основание. Така че работата започва. 

Хронограмата – започваме, колеги. Мисля другата седмица да я 

гласуваме в четвъртък, за да знаем датите и да е ясно всичко и 

защото има значение за план-сметката. Нали така? 

Принципните решения. Извадила съм наименованията, 

видовете от предишни избори, които бяха за членове на 

Европейския парламент. Така че са подготвени. Съобразили сме кои 

са били докладчици, по кои теми. Така че мисля, че до края на деня 

ще можем да си ги разпределим, за да може да се започва и да се 

работи. 

Имаме време. Нищо няма да бъде оставено в последния 

момент. 

Това е по двете теми – по хронограмата и принципните 

решения. Там са и методическите указания. 

Ще ни обърка малко отпуските, но такъв е периодът. 

Следващия въпрос, който искам да засегна, вчера имаше 

заседание на Комисията по правни въпроси. Предишната вечер ме 

поканиха. Обадиха се, че ще бъде вчера. С някои от колегите се 

качихме горе, четирима души присъствахме. Видели сте по 

средствата за масово осведомяване. Изказахме се и четиримата. Не 

казахме нищо ново. Казахме това, което вече сме депозирали като 

експерти, цифрите, които са верни. Всеки може да си прави 

трактовка с тях и да си обяснява изказванията. Гледали сте. 

Интересни неща се казаха. Разбира се, и за машинното гласуване, и 
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против машинното гласуване. Каза се също така, аз съм си водила 

подборни бележки, че изборната администрация е мрънкаща и 

неработеща. Да, няма да казвам кой. Имам записки, но аз нямам за 

цел да пресъздавам изказванията в Комисията по правни въпроси. 

Каза се, че протоколите на ЦИК са ужасни. Прилагателни като 

„парцали“ не са добро наименование за толкова труд на всеотдайна 

група граждани. 

Казахме си думата. Политиците имат решението. 

Третият въпрос, колеги. Вчера оглеждахме сградата. 

Четирима души ходихме там. Моето лично мнение е, че е абсолютно 

неудачно на ЦИК да се предлага подобна неподходяща сграда. Тя от 

десет години стои празна. Аз го попитах две неща: кога е построена 

– 1909 година е построена сградата. Местата са 400 работни места, 

90 помещения. Какво общо има това с ЦИК? Да оставим, че е изцяло 

неподходяща – няма асансьори, няма нищо. Абсолютно невъзможно 

е да се качват чували, компютри и каквото и да било. Да оставим 

състоянието й. То е, меко казано, като гробищен парк. 

Така че ви предлагам да отговорим, че сме извършили оглед 

на сградата, но тя не е подходяща за нуждите на ЦИК и благодарим. 

Бяхме тримата с госпожа Солакова, госпожа Дюкенджиева и с 

Румен Цачев. Добросъвестно огледахме. Много тежко е състоянието 

й. 

Другият въпрос, колеги. Трябва да изпратим до Агенцията за 

обществени поръчки писмо във връзка с приключилия договор със 

СИЕЛА Норма. Срокът е едномесечен от приключване на договора. 

Плащането по договора сме извършили на 27 юни. Срокът тече. А, 

за да приключи, трябва да са приключили всички отношения по 

договора, в това число, ако си спомняте, едно решение, че ще се 

претендира от неустойката заради неизпълнение. Така ли е 

решението на ЦИК? Та трябва днес да обсъдим този въпрос, защото 

в крайна сметка 10 август наближава. Някак си ние тук ги 

отхвърляме въпросите, но няма как да стане. Неустойката, което е 

гаранцията, която е внесена, и трябва да вземем решение. Така че до 
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края на заседанието ще поставя отново и този въпрос, защото трябва 

да бъдем изрядни и към Агенцията за обществени поръчки. 

Това са, общо взето, моите предварителни въпроси. 

И един много, много важен въпрос. Вчера се каза в 

Комисията по правни въпроси, че ЦИК е осъдена да въведе 

машинното гласуване. Госпожа Бойкинова обаче твърди обратното, 

защото това беше с едно решение на Административен съд – София 

– град, много странно, и тогава вместо да има 500 машини, имаше 

нула. Така ли беше? Върховният административен съд го отмени. Аз 

съм чела решението тогава, върна го за ново разглеждане. Обезсили 

го ли? Да. 

Сега има ново решение, което е в правилния смисъл.  

Госпожо Бойкинова, заповядайте за доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, с решение по 

административно дело № 11880 Административен съд – София – 

град, Второ отделение отхвърля иска с правно основание чл. 257, 

ал. 1 по искането на Мартин Димитров Димитров и Петър 

Владиславов Славов за отмяна на бездействието на Централната 

избирателна комисия да въведе машинно гласуване. 

Само ще ви припомня, че двамата господа бяха подали 

искове на основание чл. 257 от АПК да бъде отменено бездействието 

на Централната избирателна комисия да въведе машинно гласуване 

и съответно Централната избирателна комисия да бъде задължена да 

въведе същото в най-кратък срок. 

С решението си Административният съд изцяло споделя 

становището на Централната избирателна комисия, че 

осигуряването на машинното гласуване не е едно просто фактическо 

действие по смисъла на чл. 257 от АПК – приложимата редакция 

към завеждане на исковата молба, а напротив. Съдът с 

категоричност постановява в решението си, че правомощията на 

Централната избирателна комисия, свързани с провеждане на 

машинното гласуване, не могат да бъдат осъществени чрез просто 

фактическо действие, а са съвкупност от правни такива действия, 

като в мотивите си съдът казва, че да, действително с разпоредбата 
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на чл. 206, ал. 1 от Изборния кодекс е предвидено право на 

избирателя с избирателна секция да избере да гласува с хартиена 

бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване.  

Срещу това право обаче не стои насрещно задължение на 

ЦИК за извършване на едно или поредица от няколко фактически 

действия, чрез които непосредствено да се реализира това право на 

избор, без да е необходимо извършване на други правни действия. 

С една дума, няма правна норма, която да задължава ЦИК да 

извърши конкретните фактически действия, за които се твърди в 

искането на двамата жалбоподатели. 

По същество Административният съд отхвърля тяхното 

искане. А междувременно с "Държавен вестник" бр. 21 от 2019 г. е 

променен и Изборният кодекс и Централната избирателна комисия в 

изборите за членове на Европейски парламент от Република 

България осигури 3 000 машини. Машинно гласуване имаше в 

отминалите избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви,  госпожо 

Бойкинова. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Господин Войнов, имате думата за доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам ви, че е постъпило писмо с вх. № ЕП-14-67 от 

10.07.2019 г. от Исмаил Селим, заместник-кмет на община Ветово, 

област Русе, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 

избори за членове на Европейския парламент от Република България 

през 2014 г. и 2019 г. и от изборите за народни представители през 

2014 г. Достъпът до помещението е необходим във връзка с 

изтичане срока на съхранение и предаването на книжата и 

материалите от изборите през 2014 г., които са проведени, на 

Дирекция „Регионален държавен архив“ – гр. Русе. 
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Във връзка с това искане съм подготвил проект на решение, с 

което можете да се запознаете. 

Предлагам Централната избирателна комисия да разреши 

отварянето на запечатаното помещение, намиращо се на описаното 

място в сградата на общинската администрация, като достъпът до 

запечатаното помещение да се извърши по реда на Решение № 243-

ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК. Да се извършат всичките необходими 

действия и след това да се информира ЦИК за проведените 

действия. 

Моля да се запознаете и, ако няма някакви предложения, 

предлагам да се гласува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 536-ЕП. 

Какво има,  госпожо Ганчева?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, тъй 

като влязох по-късно, моля да ме включите с точка в дневния ред за 

обявяване на избран народен представител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Господин Арнаудов, заповядайте по точка първа. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЕП-14-68 от 

09.07.2019 г. от кмета на община Суворово, област Варна, за 

разрешаване достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България през 2019 г., изборни книжа и 

материали от местен референдум през 2017 г. 
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Достъпът до помещението е необходим във връзка с проверка 

и изваждане на смарт-карти от машинното гласуване на територията 

на община Суворово. 

В тази връзка съм подготвил проект на решение, който е 

качен във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно 

заседание, с което Централната избирателна комисия разрешава 

отваряне на запечатаното помещение при стриктно спазване на наше 

Решение № 243 от 02.05.2019 г. 

Моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Стандартно решение, 

колеги. Имате думата. Търсим смарт-карти. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 537-ЕП/МР. 

Заповядайте, господин Арнаудов, за следващ доклад. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Имам още един доклад, но малко по-късно ще се включа с него, тъй 

като в момента се изготвя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Доклади относно искания за изплащане 

възнаграждения на ОИК. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Колеги, постъпило е писмо от председателя на 

Общинска избирателна комисия в Исперих, област Разград. С него 

се иска изплащане на възнаграждения за две заседания. Поводът на 

заседанията е прекратяване на пълномощията на общински 
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съветник, който всъщност дори и не е встъпил в правомощията си, 

тъй като не е присъствал на три заседания и не е подписал клетвения 

лист. Това е за първото заседание, с което той е уведомен, че ще 

бъде лишен от правото да бъде общински съветник. На второто 

заседание са избрали следващия от листата, тоест, кандидат от 

листата на ДПС. 

Номерът на преписката и на писмото е МИ-27-78 от 

08.07.2019 г. Размерът на възнаграждението, което се иска, е 554 лв. 

без ДДС и съответно 736 лв. с ДДС. 

Има справка, каквато обичайно се прави, както и контролен 

лист. 

Предлагам протоколно да решим да бъде изплатено това 

възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Има ли въпроси към  господин Димитров. Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Димитров, за следващия Ви доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам още един доклад, който съм 

позабавил, защото преписката е доста обширна и подробна. Писмото 

е с № 27-73. Общинска избирателна комисия – Джебел, иска се 

изплащане на доста по-голямо възнаграждение – малко над 3000 лв. 

Сега ще ви кажа какво казва справката. 

Искът е за 3 608 лв. с ДДС, 2713 лв. без ДДС. 

Историята не е много кратка. Тя е обобщена и ще ви кажа, че 

започва през месец март, когато при нас – до госпожа Бойкинова - е 

изпратен сигнал за конфликт на интереси на избран кмет на едно 
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населено място в общината Джебел. Оттук ние връщаме, разбира се, 

в Общинската избирателна комисия. 

Каква е причината за несъвместимост? Наличието на запис в 

търговския регистър за едноличен търговец на този кмет и това, че 

той не е изпълнил изискванията на закона в едномесечен срок да 

предупреди Общинския съвет, както и Общинската комисия, както и 

да предприеме действия по заличаване на това ЕТ.  

То действително е заличено, всъщност никога не е имало 

дейност и т.н. – купища аргументи. Как продължава историята? 

Въпросното лице жалва пред съда решението на ЦИК, което, между 

другото, е взето на 22.04.2019 г. Имаме си всички протоколи, те са 

приложени за всички заседания. 

От ОИК на 22-ри решават, че ще прекратят неговите 

правомощия, след което той се жалва в съда в Кърджали. Има две 

адвокатки, които го представляват. Съдът в Кърджали на първо 

заседание решава, че са му необходими допълнителни документи. И 

тъй като на второ заседание не са представени тези документи, 

пледоарите на адвокатите, които искат от съда постановяване на 

недейнствителност, свързана с това, че не е взето поименно 

решението в диспозитива, когато са прекратени правомощията - това 

е формален признак – и че част от документите – там става въпрос 

кой е подписал, кой не е подписал, кой с две имена, Говоря за 

първичния сигнал. В края на краищата съдийката решава, че никое 

от тези претенции не удостоверено надлежно и потвърждава 

решението на ОИК, с което са прекратени правомощията на  кмета 

на селото. 

Това е малко по-дълга история. Опитах се да я съкратя и да 

ви я разкажа, без да влизам в правната същност. Но имаме 

окончателно решение, то е на съдията, който е и взел решението на 

второ заседание.  

И тъй като става въпрос за шест заседания, има около десет 

дежурства, всеки път те са подготвяли становища за пред съда, за да 

уведомят лицето, което е засегнато, и т.н. Затова има малко по-

голяма сума. 
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Обсъдих на практика преписката с господин Цачев. Неговият 

съвет беше евентуално да премахнем едно или две от заседанията. 

Но е много трудно, тъй като в преписката не е описано точно за 

какво са заседавали. Но тъй като е ден преди заседанието на съда, 

най-вероятно са заседавали около становището, което са изпратили в 

Кърджали. 

Това е накратко. Иначе можем много дълго да обсъждаме. 

Също консултирах със Севинч Солакова. Практиката е малко 

разнообразна и тези дежурства някой път се приемат, друг път не се 

приемат. Много е трудно сега да разследваме точно какво е 

направено на заседанието. 

Това е моето предложение накратко. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте предложението. Има ли различно становище от това на 

докладчика? Няма. 

Моля, процедура по гласуване, колеги, на протоколно 

решение за изплащане на възнаграждения. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Иванова, имате думата. Заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило с вх. № МИ-27-77 от 03.07.2019 г. 

писмо, подписано от председателя и секретаря на ОИК – Аксаково, 

област Варна, в което е обективирано искане за изплащане на 

възнаграждение на членовете на комисията за едно проведено 

заседание на Общинската избирателна комисия на 01.07.2019 г. На 

това заседание комисията е приела Решение № 342, с което е 

прекратила пълномощията на общинския съветник Кирил Янакиев 

по негова молба, с която той е подал оставка, и е обявила за избран 
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за общински съветник следващия от листата на съответната 

политическа партия. 

Искането за изплащане на възнаграждение е в размер на 

520,03 лв. На заседанието са присъствали председател, заместник-

председател, секретар и седем членове. Преписката е 

окомплектована с необходимите документи – счетоводна справка, 

контролен лист. 

Моето предложение като докладчик е тази сума да бъде 

изплатена на Общинската избирателна комисия – Аксаково. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли възражения по 

доклада, колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожа Стойчева има думата по тази точка. Заповядайте, 

госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е постъпило 

писмо, подписано от председателя и секретаря на Общинската 

избирателна комисия – Крумовград, относно проведено на 

04.07.2019 г. заседание на Общинската избирателна комисия, на 

което заседание е прието решение за предсрочно прекратяване 

пълномощията на кмета на с. Малко Каменяне, община Крумовград, 

поради настъпила смърт. 

Искането за изплащане на възнаграждение е на обща 

стойност 520,03 лв., като на заседанието са присъствали всички 

членове на Общинската избирателна комисия, председателят, 

заместник-председателят и секретарят. 

Към преписката има представена счетоводна справка, както и 

контролен лист за извършване на предварителна проверка. 



13 

 

Предлагам приемане на протоколно решение с цел 

одобряване и изплащане на тези възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли противно 

становище, колеги? Няма. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

Има думата госпожа Катя Иванова. Заповядайте, госпожо 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днешно заседание е качен проект на 

решение под № 558 относно налагане на административно наказание 

на Мартин Христо Христов, управител и представляващ Вижън Лаб 

ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 от Изборния 

кодекс. 

Проектът на решение е подготвен във връзка с правомощията 

на Централната избирателна комисия по чл. 496, ал. 3, Предложение 

второ от Изборния кодекс. Цялата преписка е основана на 

съставения вече акт № 15-ЕП от 13 май 2019 г. въз основа на наше 

Решение № 298-ЕП от 11.05.2019 г.  

Моля да се запознаете с проекта на решение. Ако има 

някакви предложения за допълнения или изменения, готова съм да 

се съобразя с тях.  С този проект аз предлагам на  господин Мартин 

Христов Христов за извършеното нарушение, което установихме в 

хода на предизборната кампания за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май, да бъде наложено 
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административно наказание „глоба“ в минималния размер от 2 000 

лв. на основание чл. 480, ал. 2 от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Вижте, моля, проекта за решение. Успяхте ли да се запознаете? 

Заповядайте,  госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз предлагам абзаца, в който 

казваме, че в чл. 3, ал. 1 от ЗАНН е предвидено, че за всяко 

административно нарушение се прилага нормативният акт, който е 

бил в сила по време на извършването, изключението му – този абзац 

- да отпадне, защото тук не е спорно, че към датата на съставяне на 

акта и на наказателното постановление е Изборният кодекс. Тоест, 

оставяме абзаца, който всъщност ни е основание да приложим 

глобата в този размер. Защото ние тук нямаме спор. Ние не сме в 

тази хипотеза имаме ли по-благоприятна норма или не. Ако имахме, 

да, много бихме се мотивирали защо приемаме тази или не. Но в 

случая тук е безспорно, че към датата на съставяне на акта и на 

наказателното постановление Кодексът е влязъл в сила, обнародван 

е в "Държавен вестник", няма промяна. 

Така че може да остане само последният абзац от тази 

страница, че към датата на съставяне на акта е влязъл в сила 

Кодексът. Няма нужда да обясняваме ЗАНН и т.н.  

КАТЯ ИВАНОВА: Кой точно абзац да отпадне? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: „Чл. 3, ал. от ЗАНН“ и вторият: „Във 

връзка със задължението административно-наказващият орган да 

издири и да приложи…“ Ние нито издирваме, няма нужда нито да 

издирваме, нито да прилагаме. Ние си прилагаме актуалната. Затова 

си остава третият абзац, последният, който казва „и към датата на 

съставяне, и към наказателното постановление е приложима тази 

норма“ и ние я прилагаме. Кратко, точно и ясно, тъй като е 

безспорна. 

Защото излиза, че ние, от една страна, казваме, че трябва да 

издирим, ама какво издирваме? Ние нямаме колизия на две норми, за 

да издирим по-благоприятната. Ние си прилагаме нормата, която си 

е в сила към съставянето на акта и на наказателното постановление. 



15 

 

Няма смисъл от толкова сложни трактовки, за да кажем с едно 

просто изречение, че към влизане на акта и на наказателното 

постановление прилагаме приложимата материална норма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Казвате, че в този казус 

този спор не седи. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: С едно изречение последният абзац 

може да остане – че това е приложимата норма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът? 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз имам по-различно виждане от колегата 

Бойкинова. Съгласна съм да отпадне само абзацът, в който са 

изписани двете алинеи, като буквално е цитиран текстът съответно 

на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН.  

По отношение на другите мотиви обаче не съм съгласна да 

отпаднат другите абзаци от мотивната част на проекта за решение, 

тъй като, независимо дали има спор или не, ние изпълняваме едно 

законоустановено задължение, а именно да издирим дали 

междувременно между датата на съставяне на акта и датата на 

налагане на наказателното постановление не е последвало 

приемането на по-благоприятна правна норма.  

В този смисъл дали е спорен или не този въпрос, това наше 

законово задължение би следвало да бъде изпълнено. Аз смятам, че 

съм го мотивирала по този начин, по който е изписано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожо Бойкинова, 

имате думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, при изготвяне на 

първоначалния проект на решение съм се водила изцяло от 

разпоредбата на чл. 57 от ЗАНН, която казва, че наказателното 

постановление трябва да съдържа:  

1. собствено, бащино и фамилно име, длъжността на лицето, 

което го е издало;  

2. дата на издаване и номерата на постановлението;  

3. дата на акта, въз основа на който се издава, и името и 

дльжността, местослуженето на актосъставителя;  
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4. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя  

5. законните разпоредби, които са били нарушени виновно; 

6. вида и размера на наказанието. 

Считам, че в наказателното постановление няма нужда да се 

съдържат описания на неща, които не са спорни и нямат отношение. 

Очевидно е, че ако ние приемем, че то е маловажно, ние ще го 

напишем, ще го мотивираме и няма да постановим глоба. Очевидно 

е, че когато ние взимаме решение, че ще постановим глоба, ние 

очевидно не сме приели, че наказанието е маловажно. 

В този смисъл считам, че наказателните ни постановления 

трябва да са по-изчистени и да се съсредоточим върху нарушенията: 

описание на нарушението, виновно ли е и с какво мотивираме 

глобата. Очевидно, че не е маловажно. Защото, ако е маловажно, ние 

ще се съсредоточим върху мотиви, няма да има глоба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Докладчикът?  Госпожо Иванова? 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, когато съм мотивирала проекта 

на решение, аз съм изхождала от твърде богатата съдебна практика, 

включително и тълкувателните решения на Върховния 

административен съд по този вид дела, свързани с издаването на 

наказателни постановления, където ясно в мотивната част, 

изследвайки тези въпроси, това е бил моят стремеж – да бъде 

изчистено, решението да бъде мотивирано.  

Разбира се, в крайна сметка ще се съобразя със становището 

на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз разбирам стремежа да е по-обстойно. 

Прегледах го внимателно. Колегата е положила труд. 

Това, което още в началото казах, защото очаквах този спор 

сега, а сега да се проведе на камера, че не беше лошо в началото, 



17 

 

както и направихме, да ги обсъдим задълбочено и да следваме една 

практика. Това е принципното ми възражение. 

Иначе, ако ги гледаме ред по ред, аз съм против примерно и 

горното изречение на тази страница: „Предвид обществената 

значимост на отношенията, които регламентира Изборният кодекс, 

не се явява маловажно“. Ами Изборният кодекс регулира много 

отношения. По тази логика Наказателният кодекс дали немаловажни 

отношения да регулира, че имаше чл. 9 за малозначителност на 

деянието. 

Наистина считам, че повечето от тези съждения са... Съгласен 

съм с колегата Бойкинова тук, че не би следвало да намират място и 

те не са намерили. Трябва да са по-стегнати, защото, ако ние 

говорехме за малозначителност на деянието или за нещо подобно, 

щяхме да го развием. Очевидно е, че постановлението, след като 

налагаш санкция, не третираш тези теми.  

Затова аз мисля, че трябва да се върнем към приетия вече 

тертип на изписване на тези решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Други 

изказвания, колеги? Не виждам да има. 

Аз искам думата. 

Колегата Иванова е положила огромен труд, вижда се, че е 

съобразявана практиката. Но за нуждите на нашите наказателни 

постановления аз мисля, че образецът, който приехме, е добър и 

върши работа конкретно за нашите нужди. 

Аз също не мисля, че трябва да обсъждаме прилагане на по-

благоприятен закон, след като няма такава хипотеза. Това става 

тогава, когато има смисъл това да се обсъди, както и дали има 

маловажен случай. Това се обсъжда, когато има значение за 

конкретния спор. 

Предлагам да се преработи проектът, като отпаднат тези 

абзаци – за обсъждане на маловажния случай, че органът е длъжен 

да го изследва. Да се маркира, че не е  маловажен случаят, затова 

считаме, че трябва да се наложи глоба в този размер. Да отпадне 

пасажът за по-благоприятния закон. 
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Имам още три бележки. Предлагам ЗАНН да се изпише 

изцяло, защото го виждам само в абревиатурата, не видях целия 

текст. Предлагам в диспозитива да отпадне изразът „45 години“. 

Мисля, че след името на нарушителя му има и годините. Мисля, че 

не е необходимо. Казали сме му ЕГН-то. Някак си седи странно 

иначе възрастта му. 

Има един предходен абзац – „Изборния кодекс в действащата 

му редакция….“. Законите винаги действат в актуалната им 

редакция, но той в случая не ни касае. Да не бъде „в сила в 

актуалната му редакция“. Просто разпоредбата, която имаме 

предвид, е в действащата й редакция, но не целият кодекс в 

актуалната му редакция. Винаги ги прилагаме в актуалната им 

редакция. 

Това са моите бележки.  

КАТЯ ИВАНОВА: В първоначалния проект всичко друго 

отпада, което аз съм направила, премахваме възрастта на 

нарушителя и от правните основания обаче аз няма да се откажа и, 

ако има различно становище, предлагам да се подложи на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз нямам бележка към 

правните основания. Има ли колеги, които имат възражения по 

предложените правни основания от докладчика? Няма. 

Колеги, други изказвания има ли? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на предложения 

проект с направените изменения. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева); против – 2 (Ивайло Ивков и Катя Иванова).  

Решението се приема. 

Решението има № 538-ЕП. 

Госпожо Бойкинова, имате думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

съобщение от Административен съд – Стара Загора, с което ни е 

изпратена жалбата на Кольо Димов Колев срещу решение на 
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Старозагорския административен съд, с което е отхвърлена неговата 

жалба против решение на Районната избирателна комисия – Стара 

Загора, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия 

в частта, с която е указано, че при провеждане на предизборни 

срещи на кандидатите на партии, коалиции и независими кандидати 

с избиратели от домовете за стари хора и домове за лица с 

физически увреждания не следва да бъде извършвана предизборна 

агитация. 

Срещу така постановеното решение е постъпила касационна 

жалба и тя ни е изпратена с указание, че в 14-дневен срок можем да 

подадем писмен отговор. 

Аз ви предлагам да не взимаме становище, тъй като 

решението на Централната избирателна комисия е мотивирано и в 

становището ние бихме изложили същите мотиви. При насрочване 

на делото ще вземем отношение.  

С една дума, с касационната жалба е недоволен от изводите 

на съда, счита, че тези домове не са общински и държавни 

структури, поради което може да се провежда предизборна агитация. 

Другото основание в касационната жалба е, че РИК и ЦИК 

нямат правомощие да указват на тези домове при срещата с 

кандидати във връзка с изборите каква агитация или да не се води 

агитация, дали е забранено или не да се провежда агитация в такива 

домове. 

Това са му възраженията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Някой мисли ли обратното – да изпращаме отговор към този 

момент? Няма предложения. 

Приключихме с този доклад. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

решение на Административния съд – Пловдив, с което е осъдена 

Централната избирателна комисия да заплати на ищцата Маргарита 

Балабанова сумата от 500 лв., като е отхвърлена за разликата от 1000 
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лв. Искът беше предявен в размер на 1000 лв. Осъдени сме също и за 

направените разноски по делото в размер на 310 лв. 

Припомням ви само, че госпожа Балабанова предяви иска за 

сумата в размер от 1000 лв., представляващо обезщетение за 

претърпени неимуществени вреди, причинени от неблагоприятно 

третиране по признак образование въз основа на решение на 

Комисията за защита от дискриминацията от Секционната 

избирателна комисия в гр. Пловдив по повод на гласуването на 

ищцата в изборите за членове на Европейски парламент от 

Република България през 2014 г. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Нищо не се разбира. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Делото съм ви го докладвала 

подробно. Ищцата твърди, че при гласуването си е уронено 

човешкото й достойнство, преживяла е стрес, физическа болка за 

това, че й е поискана студентска книжка при гласуването й в 

секцията по постоянен адрес. Във връзка с това тя е сезирала 

Комисията за защита от дискриминация. Те са излезли с решение, в 

което са решили, че спрямо нея от секционната избирателна комисия 

е извършено неблагоприятно третиране. Предявила е иска срещу 

Централната избирателна комисия, тъй като ЦИК е юридическо 

лице, първостепенен разпоредител с бюджетни средства. 

Припомням делото с едно изречение. Съдът счита, че 

предявеният размер не е доказан изцяло по размер и затова е уважил 

иска до 500 лв. А тя е предявила 1000 лв. Не е уважил нашите 

възражения, че не сме ненадлежна страна в настоящото 

производство. Приема, че исковата молба е допустима и са 

неоснователни нашите възражения, че членовете на СИК не са част 

от състава на ЦИК и че ние не носим отговорност за техните 

действия. 

Предстои да обсъдим ще обжалваме ли решението или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз предлагам да го 

обжалваме, колеги. Важен е въпросът. Какво отношение има ЦИК 

със СИК и да отговоря за правните или фактически действия. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, ще изготвя касационна 

жалба, която ще ви представя на вниманието другата седмица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не, ние трябва да 

вземем колективно решение. Имат думата колегите. 

Аз казах своето становище. Мисля, че решението е 

незаконосъобразно и този въпрос трябва да се реши веднъж завинаги 

от Върховния съд. 

Имате думата, колеги. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, аз също 

смятам, че решението трябва да бъде обжалвано пред Върховния 

административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Според мен пасивната 

легитимация не е тази. Отделен е въпросът, че  по същество не 

мисля, че има търпяни вреди от подобно действие и каква е 

обвързващата сила пък на решението на Комисията за защита от 

дискриминация. 

Има ли обратното разбиране – да не обжалва ЦИК решението 

на Върховния административен съд? 

Не виждам. 

Колеги, моля, процедура по гласуване на протоколно 

решение да подадем касационна жалба срещу цитираното решение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Друг доклад имате ли,  госпожо Бойкинова? Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че 

акт № 37 за установяване на административно нарушение против 

Партия „Възраждане“ е надлежно връчен в гр. Варна.  

Колеги, докладвам ви писмо, което се намира във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали, до Административен съд – 

Пазарджик, с което ни беше приложена молба от адвокат Мария 
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Попова с искане за предоставяне на документи на основание чл. 192 

от ГПК. Предоставяме заверено копие на списък за гласуване извън 

страната в изборите за президент и вицепрезидент и извлечение от 

електронната база на данни от системата за подаване на заявления за 

гласуване извън страната, в което са посочени данните от 

заявлението на посоченото в писмото лице. 

Писмото от Пазарджик ви го докладвах във връзка с 

искането. Поискахме от "Информационно обслужване" АД да ни 

представят тази справка, както и отворихме запечатано помещение, 

от което да се снабдим с копие от списъците за гласуване извън 

страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли против, колеги? 

Моля, процедура на гласуване на предложеното писмо. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева); против – 

няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към новата точка – точка четвърта - от 

дневния ред: 

4. Обявяване за избран народен представител  

Има думата госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Колеги, докладвам преписка с вх. № НС-02-14 от 

09.07.2019 г.  Това е писмо от председателя на Народното събрание, 

с което ни уведомява за починал народен представител – госпожа 

Дукова – избрана от листата на ПП ГЕРБ в 25.Изборен район – 

София, с оглед на което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от 

Конституцията на Република България се моли да се обяви за 

народен представител кандидат от ПП ГЕРБ – 25.Изборен район – 

София. 



23 

 

След извършена справка в регистъра, който поддържа 

Централната избирателна комисия, за 25-ти изборен район 

следващият кандидат е  господин Красимир Георгиев Ципов. 

Предвид на това ви предлагам проект на решение с проектен 

номер № 554, който се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали, като с оглед писмото на председателя на 

Народното събрание на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 

6, чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от 

Конституцията на Република България да обявим Красимир 

Георгиев Ципов за народен представител в 44 Народно събрание от 

листата на ПП ГЕРБ – 25-ти изборен район – София. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки има ли, 

колеги? Изказвания по предложения проект за решение има ли? 

Няма. 

Моля, процедура на гласуване на проекта за решение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева); против – 

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 539-НС. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, във 

връзка с току-що приетото решение моля да гласуваме писма – 

предлагам да бъде ан блок – до председателя на Народното събрание 

и до "Държавен вестник" – стандартните писма и за публикуване на 

решението, и за уведомяване на Народното събрание за обявения за 

народен представител.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура на 

гласуване, колеги, на предложените две писма – до председателя на 

парламента и до "Държавен вестник". 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 



24 

 

Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева); против – 

няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Разни. 

Госпожо Ганчева, имате думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Само за сведение, колеги, ви уведомяваме, че започна 

работа комисията за извършване на подбор за заемане на 

длъжността главен специалист – домакин, съгласно заповед на 

председателя на Централната избирателна комисия, а именно № 12а 

от 09.07.2019 г. и съгласно протоколно решение на комисията, като в 

съответствие с одобрената методика и по-точно т. 1.4 от първия етап 

на кандидатите, за които е установено, че не са приложили всички 

изискуеми документи, еднакво са дадени указания. Комисията ще 

представи на Централната избирателна комисия доклад от първия 

етап в следващо заседание. 

Сега го докладвам за сведение за хода на процедурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямате друг доклад по 

тази точка? 

Госпожо Бойкинова, заповядайте по т. „Разни“. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз ги минах в предишната точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Вие ги минахте в 

другата точка. Добре. 

Госпожо Дюкенджиева, имате думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, искам да ви докладвам първо за 

сведение. С вх. № ЕП-06-211/2 сме получили на 09.07.2019 г. писмо 

от Район „Одесос“ – Варна, където помещението е отворено 

съгласно наше решение, има протокол, има заповед и са ни 

изпратени 135 броя смарт-карти от РИК – Варна. 

Освен това сме получили от 5 броя карти от Община Аврен. 
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Втората преписка, която искам да докладвам, също е от 

област Варна. Това е Община Аксаково. С вх. № ЕП-06.211/1 от 

09.07.2019 г. нашите колеги от Аксаково са ни изпратили по същия 

начин писмо, протокол за отваряне на помещението, заповед и 

съответно 35 броя смарт-карти. 

Третата преписка, която искам да докладвам, пак е по повод 

смарт-картите. Това е преписка с вх. № ЕП-06-211/3 от 10.07.2019 г. 

От Община Вълчи дол са ни изпратили по същия начин писмо, 

протокол и заповед и 20 броя смарт-карти. 

Това са до този етап получените смарт-карти от област 

Варна. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали с вх. № ЦИК-00-499 от 09.07.2019 г. ще видите, че има 

получена покана до Централната избирателна комисия, като 

поканата е за „кръгла маса“ на тема „Процедури по заявяване на 

услуги и често срещани проблеми при попълване на документи. 

Мерки за установяване на нарушения и налагане на санкции за 

нарушения на права върху обекти на интелектуалната собственост“. 

Поканата е от фирма СИЕЛА Норма. „Кръглата маса“ ще се 

проведе на 12 юли, утре, от 10,00 ч. в зала 1 на Парк-хотел 

„Витоша“. 

Към поканата ще видите и програма. Колеги, докладвам го за 

сведение. Между другото, в поканата пише, че потвърждаване на 

участието трябваше да се извърши най-късно до вчера, 10.07.2019 г. 

Предполагам, че ако някой от колегите прояви желание да посети 

„кръглата маса“, няма да има проблем с това нещо. 

Колеги, последното нещо, което искам да ви докладвам, се 

намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали с вх. № ЕП-

07-01-204 от 09.07.2019 г. Спомняте си, че колегата Николов 

докладва една преписка от госпожа Лилия Карачорова. Става 

въпрос, че в дипломатическото и консулско представителство – сега 

точно в момента не се сещам в коя държава беше, в Съединените 

американски щати, във Вашингтон – не й е предоставено 
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удостоверение, за да може да гласува, тъй като тя била с паспорт с 

изтекъл срок на валидност.  

Спомняте си, че ние още в средата на месец юни изпратихме 

едно писмо до госпожа Екатерина Захариева като министър на 

външните работи, в което ние с протоколно решение на ЦИК бяхме 

написали, че предвид установените факти са били налице всички 

изисквания на действащото законодателство и в консулската служба 

е трябвало да бъде издадено удостоверение по чл. 263, ал. 2 от 

Изборния кодекс. 

Във връзка с това наше писмо сме получили писмо от 

Инспектората на Министерството на външните работи. Вие ще го 

видите. Искам само да ви кажа, че писмото завършва с това, че не са 

били спазени изискванията на действащата уредба и по тази причина 

на госпожа Карачорова не е издадено удостоверение. Завършекът на 

писмото е, че поради горепосоченото считат, че полученото наше 

становище – на ЦИК становището – се явява необосновано и би 

следвало да бъде преразгледано. 

Колеги, аз не правя предложение за преразглеждане на 

становището на ЦИК. Ако комисията прецени нещо друго, след като 

се запознаете, можем да го обсъдим отново. 

Това е моят доклад. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По последното писмо 

някой да вземе становище? Те не са съгласни с дадения отговор.  

Аз предлагам да качим предходното писмо, защото тук се 

оспорва нашият отговор, и сме длъжни да вземем становище. Ако не 

сме прави, ще си коригираме отговора, разбира се. 

Помолете да го качат и да решим въпроса. Няма какво да 

отлагаме. 

Господин Джеров, имате думата в точка „Разни“. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

от днес е качено едно писмо с вх. № ЕП-02-47 от 05.07.2019 г. 

Писмото е във връзка с това, че ние сме изпратили на Народното 

събрание акт № 4-ЕП за установяване на административно 
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нарушение. С писмото те ни връщат нашето писмо и казват, че 

съгласно чл. 62 от Конституцията на Република България Народното 

събрание осъществява законодателната власт и упражнява 

парламентарен контрол и т.н. Връщат ни в цялост екземплярите от 

акт № 4 от 05.05.2019 г. за установяване на административното 

нарушение за връчване по компетентност. Отново се връщат с това 

твърдение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Бойкинова, 

има проблем с връчване на нашите актове. 

Имате думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз мисля, че това е 

абсолютно неуважение към институцията на Централната 

избирателна комисия. А понятието „съответна служба“ е общо и 

законодателят е имал предвид, че това е мястото, където хората 

изпълняват някаква дейност, съответно „служба“ не означава само 

служебни правоотношения или трудови. Както примерно по ГПК е 

връчване по месторабота, това е един от способите за връчване и на 

призовки, и на актове.  

Считам, че отказът да се връчи актът не може да се 

обосновава с чл. 62 от Конституцията, която казва, че Народното 

събрание осъществява законодателна власт и упражнява 

парламентарен контрол. Ние не оспорваме нито законодателната 

власт на Народното събрание, нито друго. Все пак тази 

законодателна власт се осъществява от 240 народни представители и 

един от тях е  господин Каракачанов, на когото ние в качеството на 

представляващ коалицията следва да връчим този акт.  

Мисля, че трябва да напишем повторно писмо и да не се 

съгласим с тяхното твърдение, че Народното събрание не 

представлява съответна служба по смисъла на цитираната 

разпоредба от ЗАНН. Това е общо понятие и то включва всички 

институции, учреждения и т.н. Какво означава, че не е? Какво е 

тогава Народното събрание? 

Предлагам да изготвим проект за решение, това е вече втори 

случай, с две писма, с които категорично да настояваме актовете да 
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бъдат връчени, тъй като ние сме изчерпали другите начини за 

връчване. Изпратили сме ги по адрес на нарушителя, оттам се е 

върнало, че не може да бъде открит. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз мисля същото, 

колеги. Никой не оспорва правомощията, статута на Народното 

събрание. Но ние говорим за издадени актове за нарушения на някои 

народни представители, което няма връзка с правомощията на 

Народното събрание. Там има депутати, има администрация. Ние ги 

търсим по съвсем различен повод. Иначе аз не виждам какъв е 

смисълът ЦИК да идва и да заседава по нощите, да заседава в 

почивните дни, ако ние не можем да реализираме административно-

наказателната отговорност. Защо идваме ние тук по празниците и 

водим дълги, дълги заседания и дебати за тези груби предизборни 

нарушения и накрая на не можем да си връчим актовете.  

Предлагам да напишем повторно писмо с молба да бъдат 

връчени актовете, като се обосновем защо не споделяме отговора и 

какво считаме, че предвижда законът. Доколкото знам, по-рано са 

били връчвани актовете на народните представители. 

Други предложения, колеги? 

Ако няма, моля да гласуваме протоколно решение, с което 

повторно да поискаме от администрацията на парламента да бъдат 

връчени върнатите актове на народните представители,  за които 

имаме издадени актове за установяване на нарушения. 

Процедура по гласуване, колеги. 

Моля да представите в следващото заседание едно 

мотивирано писмо защо настояваме да бъдат връчени и защо 

считаме, че не нарушаваме правомощията на Народното събрание с 

това искане. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Стефка Стоева); против – 2 (Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да, ще бъде изготвено такова писмо 

и ще бъде изпратено.  

Още един входящ номер имам от днешна дата. Това е писмо с 

вх. № 22-545 от 10.07.2019 г. Предлагам го за сведение, като към нас 

се обръща госпожа Жени Тачева и казва: „Следя дебатите относно 

провеждането на изборите в България и забелязвам, че основното 

изискване е коректността и честността на изборите и отнемане 

възможността за манипулации. Всички искаме това. Затова имам 

предложение, което е колкото просто, толкова и ефикасно. Лесно е 

да се осъществи и е евтино.  Ако сте заинтересовани, моля, 

потърсете ме за подробности. Поздрави.“ 

Предлагам го за сведение. Благодаря ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изчерпахте ли 

докладите си, господин Джеров?  

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, позволете ми на 

първо място да започна с доклад от името на комисията, назначена 

със заповед № 11а от 26.06.2019 г. за самолетните билети. 

Знаете, изпратихме писмо до ОББ въз основа на протоколно 

решение на Централната избирателна комисия и сме получили 

отговор, който е публикуван във вътрешната мрежа. 

На този етап по електронната поща за срока на валидност на 

представената банкова гаранция уточняват, че тя е валидна до 30 

декември 2019 г. Така работата на комисията може да продължи. 

Колеги, в тази връзка във вътрешната мрежа и протокол   № 2 

също е публикуван. Аз ви предлагам да гласуваме утвърждаването 

от председателя и да се публикува в „профил на купувача“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева); против – няма. 
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Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, да продължите докладите си. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, че 

се наложиха допълнителни действия – снабдяване с документи, 

както от самите кандидати след изтичане на срока от други органи, 

във вътрешната мрежа е публикуван проект на заповед, Аз ще ви 

предложа да одобрим удължаването на срока до 31 юли 2019 г. на 

работата на комисията, както и да се назначи за резервен член на 

тази комисия госпожа Катя Иванова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложенията, 

колеги. Предлага се резервен член с оглед предстоящите отпуски все 

пак. Летен сезон е и се налага удължаване на срока на комисията. 

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, да продължите с докладите 

си. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа всички писма, съдържащи се документи по преписката, 

включително и становището, което ще ви докладвам, са 

публикувани. 

Получихме от "Информационно обслужване" АД и аз на 

9 юли съм го докладвала и сме възложили на администрацията 

изразяване на становище по изпълнението на договор № 29 от 

14.12.2018 г. между ЦИК и "Информационно обслужване" АД за 

деловодната система, кратко казано. 

В тази връзка ни е представено становище от Милена 

Радославова, главен юрисконсулт, и Веселина Тихолова, главен 

експерт, с оглед и на това, че имаме време и малко по-спокойно да 

се запознаваме и с преписките, и изразеното становище, аз ви го 
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докладвам да се запознаете: вх. № ЦИК-09-134 от 10 юли 2019 г. и в 

същото време ще ви предложа да се допълни становището с малко 

по-конкретна информация от служителя, който отговаря за 

изпълнението на договора за деловодната система, както и от тези 

служители, които в деловодството пряко ползват продукта. 

На този етап ви го докладвам за сведение и запознаване и за 

допълване на задачата за администрацията.  

Само да обърна внимание, че по този договор дължимата 

сума се изплаща на два пъти – авансово в седемдневен срок от 

подписване на договора и представяне на фактурата и след 

изтичането на шестмесечието отново в  седемдневен срок от 

представяне на фактурата. Тоест, авансово се изплаща на две вноски 

дължимата сума по договора за една година. 

Изпълнението по договора се отчита с приемане на работата с 

представяне на приемо-предавателен протокол, който трябва да бъде 

малко по-конкретно разгледан от служителите в   администрацията, 

включително да се прецени  целесъобразността на изменение на 

договора и да няма авансово заплащане и това заплащане да се 

извършва  в момента, в който се представят приемо-предавателните 

протоколи и се приеме работата по изпълнението. 

В тази връзка ще допълня задачата за администрацията.  

По писмо, получено по електронната поща, от НСИ ни 

напомнят, че сме включени в програмата за предоставяне на 

информация за наети лица  „Отработено време, средства за работна 

заплата“. От 01.07.2019 г. до 19.07.2019 г. е отворена платформата, 

по която може да се въведе тази информация. 

Възлагаме на администрацията изготвянето и предоставянето 

на вниманието на ЦИК за одобрение. 

Получили сме по електронната поща едно писмо от Димитър 

Иванов. То е адресирано до председателя на Централната 

избирателна комисия, постоянния секретар и ръководител на група 

„Избори“ 2019 г. в Министерството на външните работи, госпожа 

Галя Димитрова, изпълнителен директор на Националната агенция 

по приходите, и е представено като общо от Мрежата на българските 
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изборни  доброволци по света и временните обществени съвети на 

българите в чужбина. 

Поводът за писмото е отговорът от Националната агенция за 

приходите до господин Димитър Иванов относно здравно-

осигурителния статус на българските граждани, подали заявление по 

чл. 40а от Закона за здравното осигуряване. 

Знаете, имахме два случая, по които и Централната 

избирателна комисия е писала до Националната агенция по 

приходите, че изплащането на възнаграждението е било повод за 

промяна в статуса на лицата, подали заявление, че постоянно 

пребивават извън страната и няма да плащат здравни осигурителни 

вноски.  

В тази връзка има конкретно предложение. Централната 

избирателна комисия и Министерството на външните работи да 

изпратят в НАП списъци на българските граждани, членове на 

секционните избирателни комисии извън страната в периода 2014 – 

2019 г., и НАП да предприеме действия по служебно заличаване на 

тези данни, които са довели до промяна в статуса. 

На този етап ви го докладвам за запознаване, а при 

необходимост може би ще направим и среща и с представители на 

Националната агенция по приходите. Ние все още нямаме отговор 

на писмо, което сме изпратили, с мнение на Централната 

избирателна комисия НАП да предприеме действия за служебно 

заличаване на неблагоприятните последици,  настъпили за тези лица, 

които са били включени в секционни избирателни комисии извън 

страната. 

Ще го обсъдим и с ръководителя на работна група за 

гласуване извън страната. Но на този етап е за запознаване. 

Колеги, от община Троян има една постъпило писмо във 

връзка със статута на кметствата с оглед на промяната в законите - 

Изборния кодекс  и Закона за административно-териториалното 

устройство на Република България. Адресирано е до Народното 

събрание, до министъра на регионалното развитие и 
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благоустройството и до Централната избирателна комисия с копие 

до Националното сдружение на общините в Република България. 

С оглед на това, че в предстоящите избори трябва да има 

яснота кои са кметствата и в кои  кметства ще се произвеждат 

избори за кметове на кметства, може би на следващо заседание, след 

работно обсъждане в работна група, ще ви предложа изпращане по 

компетентност до Министерския съвет дотолкова, доколкото 

изпълнението на Закона за административно-териториалното 

устройство, § 11 от Преходните и заключителните разпоредби за 

изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.  

Но в тази връзка, знаете, ние сме предприемали такива 

действия за осъществяване и на срещи с Националното сдружение 

на общините в Република България, администрацията на 

Министерския съвет и НСИ. Може би и този път преди 

предстоящите избори отново ще го направим. 

Това е засега за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Обръщаме се, колеги, 

към доклада на госпожа Дюкенджиева. Качен е предишният отговор. 

Предишното писмо, с което сме казали на отправилата запитване 

госпожа, че имала всички основания да й бъде издадено 

удостоверение за гласуване. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Прощавайте, колеги, изходящият 

номер, който е изпратен от ЦИК, е ЕП-04-01-197/1. Предишното ни 

писмо е с № ЕП-04-01-197, а сегашният отговор е № ЕП-04-01-204. 

Аз лично имам предложение да не отговаряме повече.  Искам 

да кажа да не изпращаме повече писмо. Аз нямам друго 

предложение. Каквото реши комисията, това ще направим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние сме изпратили 

писмо до лицето, но сега ни упрекват, не са съгласни с нашия 

отговор. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не сме изпратили писмо до лицето, а 

до министъра на външните работи с копие до лицето. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз подкрепям 

госпожа Дюкенджиева писмото да остане за сведение, защото иначе 

само ще си пишем.  

Иначе, ако пишем писмо, моето предложение е да си 

потвърдим нашето становище на основание чл. 263, ал. 2 от 

Изборния кодекс и в този смисъл аз лично считам, че лицето е 

могло, в случай че е подало заявление за издаване на нов документ 

за самоличност, да гласува. 

Освен това дипломатическите и консулските 

представителства са тези места и тези органи, ръководителите и 

служителите в тях, които от името на държавата трябва да 

предоставят необходимата помощ, указания, разяснения в частта на 

разяснителната кампания, защото част от нашата разяснителна 

кампания е чрез Министерството на външните работи и ДКП-тата. 

Чрез тях достига до избирателите, особено тези, които живеят извън 

страната.  

В тези случаи дори не е изследван въпросът дали е указано на 

лицето, че то може да удостовери самоличността си освен с 

паспорта, да гласува с лична карта, ако личната карта е в срок. 

Подало е заявление. Чл. 263, ал. 2 казва, че следва да се издаде 

удостоверение, с което то ще гласува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз споделям мнението по същество на 

колегата Солакова, но не споделям мнението по процедурата. Ние не 

сме водили чак толкова дълга процедура. Ние сме дали едно 

становище по запитване на едно лице. На прима виста, като го 

гледам, аз също бих потвърдил становището, защото не могат 

някакви допълнителни указания на Министерството на вътрешните 

работи и на министъра да дерогират приложението на тази норма от 

Кодекса.  

Наистина не съм съгласен, че трябва да го оставим за 

сведение. Или с тези мотиви, или лаконично, но любезно, все пак 

към нас е отправено искане и не от кого да е, а от едно 
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министерство, и то не кое да е министерство, а министерство, с 

което ние си сътрудничим много тясно по време на произвеждане на 

всички избори, без местните. 

Затова аз предлагам да отговорим при всички положения. 

Съгласен съм, че трябва да потвърдим становището си и да дадем 

аргументи. Но може би преди това пък да обсъдим аргументите за 

противното, които те излагат в тяхното писмо. Ако не е спешно 

днес, може би на следващо заседание да стане, за да се запознаем по-

подробно. Аз лично не съм готов в детайли да ги обсъдя. Но това, 

което виждам от текста на чл. 263 и аргументите, които те навеждат, 

считам, че нашето становище е правилното. Просто трябва да го 

кажем още веднъж. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Аз също споделям казаното от  господин Ивков и госпожа 

Солакова – да отговорим кратко и ясно, че това е нашето становище. 

Но дължим отговор, държавен орган ни пише и както ние се 

ядосваме, когато на нас не ни отговарят на отправени запитвания, 

редно е да дадем отговор. 

Ако няма друго становище, колеги, да помолим госпожа 

Дюкенджиева да изготви проект за отговор. 

 Госпожо Ганчева, имате думата. Не сме приключили 

обсъждането. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По повод писмото аз също 

поддържам да изразим отговор, с който да поддържаме 

становището, което сме изразили вече. Но предлагам адресатът, в 

случай че приемем да изпратим, да бъде министърът, а не госпожата, 

която ни е писала, затова защото първоначалното ни писмо е до 

министъра на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да го оставим за 

следващото заседание, като видим и писмения отговор, за да можем 

да го дискутираме вече съвсем точно? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нали сме възприели 

принципа да гласуваме това, което е написано и го виждаме.  
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Иначе съм съгласна да е до 

министъра, както каза колежката Ганчева. И би следвало да бъде 

преразгледано от мен. Не са казали, че искат, но би следвало да бъде 

преразгледано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Любезни са. Проект за 

отговор предлагам в заседанието във вторник, колеги.  

 Господин Чаушев, имате думата. Заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Госпожо председател, моля да включите 

нова точка в дневния ред – отваряне на запечатани помещение във 

връзка със смарт-картите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: То имаше такава точка. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да се включа и аз тогава в тази 

точка. Току-що дойде преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали има проект за решение за отваряне на 

запечатано помещение в община Ветрино, област Варна. 

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № ЦИК-14-68 

от 10.07.2019 г.  от кмета на община Ветрино, с което се иска достъп 

до помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за Народно събрание, изборите за президент и 

вицепрезидент от 2016 г., от национален референдум през 2015 г. и 

от изборите за Европейски парламент тази година. 

Искането е във връзка с изваждане на смарт-картите. 

Проектът на решение е по стандартния ни ред. Моля да бъде 

прието и съответно помещението – отворено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по предложения проект на решение. Стандартно е. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева,); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 540-НС/ПВР/НР/ЕП. 

Заповядайте, господин Арнаудов, за доклад. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Докато сме в тази точка, колеги, да ви 

докладвам, че е постъпило писмо по електронната поща с вх. № ЕП-

14-67 от кмета на община Твърдица. Той иска достъп до запечатано 

помещение във връзка с изтичане срока на съхранение и 

предаването на книжата и материалите от изборите за членове на 

Европейски парламент през 2014 г. на отдел „Държавен архив“ – гр. 

Сливен.  

В тази връзка съм изготвил проект на решение, което се 

намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно 

заседание, с което разрешаваме отваряне на запечатаното 

помещение при стриктно спазване на изискванията на Решение 

№ 243-ЕП от 02.05.2019 г. на Централната избирателна комисия. 

Моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, запознайте се, 

моля, с проекта за решение. 

Изказвания има ли? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на предложеното 

решение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева,); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 541- НС/ПВР/НР/ЕП. 

Колеги, има ли други желаещи да се включат с изказвания 

днес? Не виждам. 

Благодаря, колеги. Както пишат по медиите, предстои ни 

работа. Трябва да работим. Нали така съм казала? В четвъртък, 
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колеги – хронограмата. В четвъртък в 10,00 ч., започваме отсега 

работа по хронограмата и я гласуваме в четвъртък, уважаеми колеги.  

Закривам заседанието. 

Обявявам следващото заседание във вторник, 16 юли, от 

10,00 ч.  

 

(Закрито в 12,00 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      Стефка Стоева 

 

   СЕКРЕТАР:  

      Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Божидарка Бойчева 


