
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 81 

 

На 18 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, Катя Иванова, 

Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева 

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

наказателни преписки. 

Докладват: Мария Бойкинова, Кристина 

Стефанова  

3. Доклад на комисията по ЗОП за осигуряване на самолетни 

билети. 

Докладва: Севинч Солакова 

4. Разни. 

Докладват: Александър Андреев, Силва 

Дюкенджиева, Таня Цанева, Кристина 

Стефанова, Йорданка Ганчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Силвия 

Стойчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цветославова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева 
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ОТСЪСТВАХА: Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров и 

Цветанка Георгиева 

 

Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Добър ден, 

колеги. В залата присъстват 11 членове на Централната избирателна 

комисия. Отсъстват за цялото заседание:  господин Джеров, който 

има здравословен проблем, госпожа Георгиева е в годишен отпуск, 

госпожа Йосифова е в годишен отпуск, господин Арнаудов, 

господин Ивков и господин Димитров са в отпуск, господин Баханов 

е в отпуск по болест. 

Имаме кворум.  

Имате проект за дневен ред. Имате думата, колеги. Има ли 

още желаещи колеги да се включат в дневния ред? 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Моля да ме включите в точка първа и в точка четвърта „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, моля да ме 

включите в точка първа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Включих Ви,  госпожо 

Ганчева. 

Други колеги? Няма повече желаещи. 

Колеги, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълненията. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева); против – няма. 

Дневният ред се приема. 

Давам думата на госпожа Стефанова във връзка с 

предходното заседание. Има да съобщи номер на решение. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, 

във връзка с взето решение на предходно заседание на 16 юли за 

поправка на техническа грешка в Решение № 508-ЕП от 02.07.2109 г. 

ви уведомявам, че номерът на взетото решение е 543-ЕП. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Стефанова. Номер 551 ще бъде днешното ни първо решение. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Думата има  господин Войнов по тази точка. Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, връщам ви отново на доклад писмо, получено с вх. № НР-

14-12 от 16.07.2019 г.  в оригинал, а от 12.07.2019 г. е получено по 

електронната поща, с искане за даване на разрешение за отваряне на 

запечатано помещение в район „Изгрев“ – Столична община. 

След повторна проверка се оказа, че в помещението се 

съхраняват само изборни книжа и материали от националния 

референдум, произведен на 27 януари 2013 г. 

Поради тази причина при положение, че в помещението няма 

други книжа и материали, не се изисква специално разрешение на 

ЦИК за отварянето му, а помещението се отваря със заповед на 

кмета. 

Във връзка с това съм изготвил писмо до кмета на район 

„Изгрев“ - намира се във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали, можете да го видите - с което го уведомяваме за това 
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нещо, че помещението се отваря с негова заповед по реда на т. 18 и 

т. 19 от Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. 

Моля да се запознаете с проекта на писмото и, ако няма 

предложения за промени, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване на предложения проект за писмо. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Ганчева, заповядайте по точка първа от дневния 

ред. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Колеги, докладвам ви преписка с вх. № ЦИК-14-70 от 

16.07.2019 г. от кмета на район „Владислав Варненчик“, община 

Варна, като с това писмо се иска във връзка с изтеклия законов срок 

за съхранение на изборните книжа и материали от национален 

референдум през 2013 г. и произведените избори за членове на 

Европейски парламент от Република България на 25 май 2014 г., 

достъп до помещенията, както са описани съобразно писмото. 

Във връзка с това ви предлагам проект на решение под 

проектен номер № 576 във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали във връзка с това искане за отваряне на запечатано 

помещение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Не виждам изказвания. 

Процедура по гласуване, моля. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева);  против –   няма. 
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Решението се приема. 

Решението има № 551-ЕП. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, имам още 

един аналогичен доклад, но е в процес на изготвяне. Така че малко 

по-късно ще ме включите отново, както и в точка „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, отново ще имате 

думата. 

Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение постъпило писмо от кмета на община Долни Дъбник, с 

което той ни уведомява, че в изпълнение на наше Решение № 282-

НС/НР от 09.05.2019 г. е отворено запечатаното помещение. 

Към преписката са приложени всички изискуеми документи – 

заповедта за назначаване на комисия, протоколите, писмото до 

Държавен архив – Плевен и писмото обратно от Държавен архив – 

Плевен, с което е приет актът за унищожаване на неценни 

документи с изтекъл срок на съхранение. 

Както ви казах, докладвам го същото за сведение. 

Имам още един аналогичен доклад. Това е писмо, пози път от 

кмета на община Гърмен, госпожа Минка Капитанова. С вх. № ЕП-

06-214 от 16.07.2019 г., с който същата ни уведомява, че във връзка с 

изпълнение на наше Решение № 484-ЕП/НС от 14.06.2019 г. 

постоянно действащата комисия е извършила експертиза на 

изборните книжа и материали и е съставила акт за унищожаване на 

неценните документи. Същият е изпратен на Държавен архив – гр. 

Благоевград с писмо и с обратно писмо отдел „Държавен архив“ се 

обединява, че не възразява за унищожаването на изборите книжа и 

материали.  

Докладвам и тази преписка за сведение и запознаване на 

комисията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По тази точка има 

думата госпожа Стойчева. 



6 

 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо председател, колеги, 

докладвам за сведение преписка, изпратена ни от кмета на община 

Криводол,  господин Петър Данчев, който ни уведомява с писмото 

за извършените действия по отварянето на запечатаното помещение 

с цел прибиране на изборните книжа и материали от изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България,  

произведени от 26 май 2019 г., включително и за прибирането на 

избирателните списъци, които са били подложени на проверка от ГД  

ГРАО. 

Към преписката са приложени заповедите, протоколите. 

Надлежно са описани всички действия, които са извършени от 

администрацията.  

Това е, нямам друг доклад. 

Благодаря. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред; 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

Има думата госпожа Бойкинова. Заповядайте, госпожо 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

Определение от Варненския административен съд. Делото е 

образувано по жалба на Сдружение за оптимизиране на 

правосъдието и администрацията по ЗДОИ срещу наше писмо-

отговор.   

Съдът с Определение е оставил без разглеждане жалбата на 

Сдружението, като е прекратил производството по делото. Приел е, 

че не е налице обективиран отказ в посоченото писмо на 

Централната избирателна комисия. На първо място казва, че 

Централната избирателна комисия е отговорила на сдружението, 

публикувала е протоколите в срок, съобразявайки се с това, че все 

пак това са стенографски протоколи и е необходимо време да бъдат 

дешифрирани. 
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От друга страна, приема, че така формулираното искане не 

представлява обществена информация по Закона за достъп до 

обществена информация и затова остава без разглеждане. Но все пак 

и за пълнота в Определението се коментира, че Централната 

избирателна комисия е отговорила и съответно протоколите са 

публикувани. 

Докладвам ви решението за сведение. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали ще намерите касационна жалба от Централната 

избирателна комисия против решението на Административен съд – 

Пловдив. Аз ви го докладвах. С това решение Административен съд 

– Пловдив, осъди Централната избирателна комисия за сумата в 

размер на 500 лв. частично. Искът беше предявен за хиляда лева за 

неимуществени вреди, причинени от неблагоприятно третиране по 

признак „образование“ въз основа на влязло в сила решение на 

Комисията за защита от дискриминация, както и ни е осъдил за 

пълния размер на разноските в размер на 310 лв. 

Затова ви предлагам да обжалваме решението в частта, както 

за сумата от 500 лв., така и за разноските в пълен размер, тъй като 

съгласно чл. 78, ал. 1 от ГПК страната следва да бъде осъдена само 

за разноските съобразно уважената част на иска. Вместо това съдът 

коментира, че така присъдените разноски не са под минималния 

размер съгласно Наредба № 1 от 2014 г., което е съвсем неотносимо 

към настоящия случай. 

Предлагам ви в касационната жалба да се позовем на 

касационните основания по чл. 209, т. 2 и 3, а именно, че решението 

е недопустимо, неправилно, постановено в нарушение на 

съдопроизводствените правила и е необосновано. Като за 

недопустимост поддържаме същите си възражения, че искът е 

предявен срещу ненадлежна страна и Централната избирателна 

комисия не следва да бъде ангажирана за отговорността. 

Възраженията са ни същите, както в отговора. Можете да ги видите 

в касационната жалба и също така защо считаме, че исковата 

претенция е неоснователна, а именно, че не са налице изискванията 
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на чл. 1, ал. 1 по ЗОДОВ, не е налице незаконосъобразен акт, не е 

налице причинно-следствена връзка и съответно не са доказани 

неимуществените вреди. 

Възраженията са ни такива, каквито бяха и в отговора. По 

същество ние считаме, че решението е неправилно, 

незаконосъобразно и молим същото да бъде обезсилено в случай че 

Върховният административен съд реши, че е недопустимо. А в 

случай че не приеме нашите възражения, то да бъде отменено като 

неправилно и незаконосъобразно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз не чух нарушение на 

материалния закон? Чух необоснованост, процесуални правила. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Има го, просто не го казах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това, което пък 

изложихте като обстоятелствена част, е това. Добре. 

Колеги, чухте доклада. Много интересен казус. Длъжни сме 

да обжалваме, защото може да сложим началото на една неправилна 

практика. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Много интересно е, че по нашите 

възражения за недопустимост всъщност съдът се позовава на 

тълкувателни решения на Върховния административен съд и на 

ВКС. Защо спорът му е подведомствен? То правилно е подсъден, не 

знам защо съдът използва „подведомствен“. Аз прочетох 

тълкувателните решения и Върховният административен съд, и 

Върховният касационен съд приемат, че дела по ЗОДОВ във връзка с 

незаконосъобразни действия по Закона за защита от 

дискриминацията са подсъдни на административен съд, а не на 

районен. Защото в самото начало са се разглеждали от районните 

съдилища и всъщност по нашите възражения за недопустимост 

съдът не излага мотиви защо спорът е подсъден пред него.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, който е 

съгласен касационната жалба да съдържа тези оплаквания и тези 

правни основания, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-
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Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожа Стефанова има думата по точка втора от дневния 

ред. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Благодаря Ви, 

госпожо председател! Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали е публикуван проект на решение за налагане на 

административно наказание на доставчик на медийни услуги 

„Инвестор.бг“ АД, представляван от Виктория Емилова Миткова, за 

нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс във връзка с 

взето наше Решение № 280-ЕП от 09.05.2019 г., както и съставен акт 

№ 13-ЕП от 10.05.2019 г. на „Инвестор.бг“ АД за предаването 

„Новините ON AIR“, излъчено на 03.05.2019 г. в радио „България 

ON AIR“ и разпространено социологическо изследване на Агенция 

Алфа Рисърч по повод изборите за членове на Европейски 

парламент от Република България на 26 май 2019 г., където са 

огласени резултати от социологическо проучване. 

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 1 от деня на 

обнародването в "Държавен вестник" на указа на президента 

огласяването на резултатите от допитването на общественото 

мнение и на социологически проучвания по повод на изборите, 

извършвано чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да 

съдържа информация за възложителя на допитването или 

проучването, на източниците за финансирането му съгласно чл. 205, 

ал. 2 и информация, когато е аудио и аудиовизуален материал, 

излъчен по електронните медии или представен пред публика, 

веднъж в началото и веднъж в края на материала. 

Във връзка със съставения акт № 13 имаме постъпило 

възражение. Представителят на „Инвестор.бг“ е депозирал 

възражение до председателя на ЦИК, с което са оспорени 

направените в акт № 13-ЕП от 10.05.2019 г. констатации. 
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Изложените във възражението доводи са неоснователни и не 

оборват констатираното в акта. 

Предлагам да наложим на „Инвестор.бг“ АД имуществена 

санкция в размер на 2000 лв. на основание чл. 475, ал. 1 за 

нарушение на разпоредбите на чл. 205, ал. 1 и ал. 2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Господин Николов, имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз предлагам в доказателствата да се 

добави извадка от Търговския регистър или извадка от интернет-

страницата на СЕМ дотолкова, доколкото на административно-

наказателното отговорно лице, което в този случай е юридическо 

лице – акционерно дружество – трябва да стабилизираме 

правосубектността. Сигурен съм, че такава справка има в рамките на 

преписката. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Най-вероятно има. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Но трябва да докажем и да покажем, 

че такъв правен субект „Инвестор.бг“ АД съществува в правния мир.  

Това ми е първата добавка към доказателствата. 

Второ, бих искал да запитам във възражението все пак какви 

са мотивите, какви съображения се сочат? Ние ги приемаме за 

неоснователни, но все пак…. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Господин Николов, 

имаме справка, когато сме взимали решението. Тя е тук, в 

преписката. Добре. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Поставям си отново въпроса за 

съображенията, които са изтъкнати във възражението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: На мен ми се струва, 

колеги, като стъпим пак на този абзац, че изречението „Изложените 

във възражението доводи са неоснователни и не оборват 

констатираното в акта….“ и се продължава „установеното в акта….“ 

Да бъде на нов ред и да бъде един абзац и една мисъл, защото 

казваме: те оспорват констатациите, точка. Те са неоснователни. Да 

започнем оттам, защото оттам започват нашите правни доводи. Да 
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си започва на нов ред: „Изложените във възражението доводи са 

неоснователни…“, „В акта е посочено…“ така и така.  

Други колеги? Няма други изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на проекта за решение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева); против – 1 (Таня Цанева).  

Решението се приема. 

Решението има № 552-ЕП. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклад на комисията по ЗОП за осигуряване на 

самолетни билети. 

Има думата председателят на комисията госпожа 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

последното заседание на комисията, назначена въз основа на 

протоколно решение на ЦИК от 26.06.2019 г. със заповед № 11а на 

председателя на ЦИК. 

На 16 юли проведохме заседание, на което беше 

констатирано, че на 09.07.2019 г. е изпратено писмо – пак въз основа 

на протоколно решение на ЦИК – до Обединена българска банка – 

Централно управление, с молба ЦИК да бъде информирана в срок до 

15 юли дали банковата гаранция на участник в процедурата отговаря 

на изискванията по отношение на валидност и до кога е срокът на 

валидност. 

Констатирано е, че в Централната избирателна комисия се 

получи писмо от банката, която потвърждава, че представената 

банкова гаранция в рамките на процедурата от „Атлас травелс“ 

ЕООД е със срок до 30.12.2019 г. 

Комисията на своето заседание се запозна подробно с 

представената пълна документация, както и с допълнителните 
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документи от участниците, за да може да прецени за съответствие с 

изискванията по откритата процедура с утвърдена документация с 

технически изисквания. 

Установи се, че „Аргус бизнес корпорейшън“ ЕООД не е 

представило всички изискуеми от възложителя документи, а именно 

заверено копие от банкова гаранция или застрахователна полица 

„ПРЕКИАТА“ за 2018 – 2019 г. за минимум 30 000 лв.  

На това основание комисията реши да не допусне 

дружеството до по-нататъшно участие във възлагането за оценка и 

класиране на офертите. Комисията прегледа ценовите предложения, 

допълнителните предложения на допуснатите участници за 

съответствие по методиката за оценка на офертите. 

По отношение на таксата за обслужване при издаване на 

самолетни билети, както и таксата за обслужване на един 

командирован при хотелски резервации, условията, които бяха 

посочени в техническите предложения на допуснатите кандидати са 

с максимален брой оценени. 

По отношение на третия компонент – допълнителни 

предложения от участника, които ще доведат до подобряване на 

качеството или поевтиняване на услугата, там бяха различията, 

много подробно се запознахме благодарение и на участието на 

външния експерт  господин Огнян Благоев.  Съумяхме да направим 

подробна разбивка на техническите предложения, тяхното 

съответствие с нашите изисквания и така извършихме оценката. 

Въз основа на оценяването участниците в това оценяване 

„Атлас травелс“ ЕООД и „България ер и посока“ – дружеството по 

ЗЗД, класирането е следното. На първо място комисията класира 

„Атлас травелс“ ЕООД с обща комплексна оценка 97 точка. На 

второ място класирахме „България ер и посока“ – дружество по ЗЗД 

с комплексна оценка 95 точки. 

Комисията предлага на Централната избирателна комисия за 

изпълнител на поръчката „Атлас травелс“ ЕООД и в този смисъл 

предлагам да вземем протоколното решение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте подробния доклад. Двама участници са стигнали до финала на 

обществената поръчка.  

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз подкрепям проекта за решение. 

Разбира се, участвах в комисията, която предлага решението 

единият участник да бъде недопуснат до участие и съответно 

подкрепям и класацията на останалите двама. 

Това, което обаче искам да се възползвам от това обсъждане, 

е да кажа, че в сегашния договор, който предстои да бъде сключен и 

който е предоставен като бланка, има един пункт – не мога да го 

цитирам конкретно – който казва: в случай, че постъпи предложение 

за билети, за хотелски услуги от изпълнителя и в случай, че в кратки 

срокове от постъпването му се установи алтернативен самолетен 

маршрут и съответно алтернативен хотел, който е на цена, по-ниска 

от тази, която предлага изпълнителят всъщност, може в тези кратки 

срокове да се реагира и на изпълнителя да му се обърне внимание и 

по-евтината алтернатива да бъде веднага активирана. Разбира се, 

договорът е добър, защото има хубав режим на неустойки или 

всъщност по-скоро на действия, на санкции в случай на некоректно 

изпълнение в различни аспекти от страна изпълнителя – забавено 

плащане, различни неуредици във връзка с пътуванията и т.н. 

Така че също договорът е добре изработен. Но от тази първа 

възможност, за която споменах, която е договорна, трябва да се 

възползваме, ако намираме по-благоприятни и по-евтини опции от 

тези, които са ни предложили като изпълнители. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е вече по 

изпълнение на договора. Разбирам, да. 

Колеги, с оглед направеното предложение от  господин 

Николов, какво мислите? Това било акцент върху тази възможност, а 

не изменение на договора. 

Други изказвания? Имате думата, колеги. Важна е поръчката. 

Комисията дълго работи. 
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Ако няма други изказвания, моля, процедура по гласуване да 

определим за изпълнител на поръчката фирмата „Атлас травелс“ 

ЕООД. 

Моля, гласувайте. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Госпожа Солакова продължава доклада си. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да 

упълномощим председателя да утвърди Протокол № 3 от 16.07.2019 

г. на комисията и същият да бъде изпратен на участниците във 

възлагането на обществената поръчка при условията на чл. 97, ал. 4 

от Правилника за прилагане на ЗОП, както и да се публикува на 

профила на купувача при спазване на условията по чл. 36а, ал. 3 от 

ЗОП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Пак госпожа Солакова – заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

публикуван договора на  господин Огнян Благоев Секирански като 

външен експерт, който участва активно в работата на комисията.  

Предлагам Централната избирателна комисия с протоколно 

решение да приеме работата по изпълнение на договора и да му се 

изплати възнаграждението по този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не виждам изказвания.  
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Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение за заплащане възнаграждение на външния 

експерт. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Ганчева, заповядайте по точка първа от дневния ред. 

Имате думата отново за доклад. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-06-216 от 17.07.2019 г. 

Това е писмо от госпожа Дянкова, кмет на община Аксаково. С 

писмо с техен входящ номер началникът на отдел „Държавен архив“ 

– Варна, при Държавна агенция „Архиви“ ги е уведомила, че 

съгласно Закона за националния архивен фонд община Аксаково е 

длъжна да предаде в отдел „Държавен архив“ – Варна, подлежащи 

на постоянно запазване документи, във връзка с което и предвид 

изборите за членове на Европейски парламент от Република 

България на 26 май 2019 г., молят за нашето разрешение, с което да 

се разреши отваряне на запечатано помещение в административната 

сграда на община Аксаково така, както е описано в преписката. В 

помещението се съхраняват изборни книжа и материали от 2014 г. от 

изборите за членове на Европейски парламент, от 2019 г., от 

изборите за общински съветници и кметове и  национален 

референдум от 2015 г., с цел да се извърши експертиза на 

ценностната и техническа обработка на документите от изборите, 

произведени през 2014 г. и предаването им на „Държавен архив“. 

Предлагам проектен номер на решение № 577, с което да се 

разреши отварянето на така поисканото помещение в община 

Аксаково. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по предложения проект на решение. 



16 

 

Не виждам изказвания.  

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   няма.  

Решението се приема. 

Решението има № 553-ЕП/МИ/НР. 

 Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали под № 572 ще намерите проект за 

решение за налагане на административно наказание на Виктория 

Емилова Миткова в качеството й на управител на „Инвестор.бг“ АД 

за нарушение на изискванията на чл. 179. Централната избирателна 

комисия е съставила акт № 10 против госпожа Емилова затова, че е 

излъчен предизборен агитационен материал от доставчика на 

медийни услуги „Инвестор.бг“, в който не е отделен чрез визуален 

звуков и аудиовизоален знак, съдържащ надпис или звуково 

съобщение, че материалът е платен по повод произведените избори 

на 26 май 2019 г., излъчен на 03.05.2019 г., което е нарушение на 

разпоредбата на чл. 179, а съгласно чл. 474 е предвидено наказание 

„глоба“. 

Поради това ви предлагам да наложим глоба в размер на 

минималния размер от 1000 лв. за извършеното нарушение от 

госпожа Миткова в качеството й на представляващ доставчика на 

медийни услуги, който е излъчил този клип в нарушение на 

правилата на Изборния кодекс. 

Постъпило е възражение, което е взето предвид при вземане 

на наказанието. Изложените от нарушителя доводи не оспорват 

констатираното в акта и същите са неоснователни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Господин Николов, 

заповядайте. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз имам аналогичното предложение 

или по-скоро добавка както при приетото вече решение № 551-ЕП за 

„Инвестор.бг“, а именно в доказателствената част една лека 

корекция и една добавка. 

Предлагам, където се позоваваме, където сочим сигнала на 

СЕМ, с който е поставено началото на проверката, а не на 

производството, фактически да уточним, че сигналът от СЕМ с 

приложен един брой електронен носител с аудиозапис – това, от 

една страна – от друга страна обаче, по-важното, което предлагам 

като добавка в този абзац на стр. 2 в доказателствата, е да посочим 

извлечение от Търговския регистър на санкциониращо физическо 

лице, извлечение от Търговския регистър или от друг документ, от 

който става ясно, че санкционираното лице – госпожа Миткова -  

представлява съответно „Инвестор.бг“ 

Това са ми предложенията – две. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът приема ли 

направеното допълнение?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма, колеги, други 

изказвания по проекта за решение, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, , Стефка Стоева, 

Таня Цанева);  против –   няма 

Решението се приема. 

Решението има № 554-ЕП. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, продължавам с проект за 

решение № 564. Той е против  господин Костадин Тодоров 

Костадинов в качеството му на председател на Политическа партия 

„Възраждане“, за разпространение на клип-агитационен материал, в 

който се съдържат сцени на насилие и убийства, което е нарушение 

на добрите нрави и нарушение на чл. 183, ал. 4, изречение първо от 
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ИК, което е наказуемо съгласно чл. 480, ал. 2. Нарушителят се 

наказва с глоба. 

Предлагам глобата да бъде в размер от 2000 лв. – 

минималният размер, предвиден за това нарушение. 

Постъпило е възражение, което е неоснователно. В него по 

същество се твърди, че не е извършено нарушение, че липсва 

компетентност Централната избирателна комисия да установи 

нарушение. 

Това са му възраженията, които ние приемаме за 

неоснователни с оглед на това, че безспорно се доказва 

извършването на това нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, аз правя 

предложение за по-висок размер на глобата – максимален размер от 

5 000 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нищо не се получи като 

наказателно преследване. 

Колеги, според нас това беше най-тежкото нарушение от 

всички, които на предходните избори разгледахме. Аз също не 

мисля, че трябва да е минимален размер. Но, като отчитаме и това, 

че е за първи път, може би някъде над средния размер, по-скоро при 

превес на отегчаващите вината обстоятелства. Не знам дали 

максималният размер ще издържи в съда.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В съда гледат под лупа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Сигурно ще го гледа, 

да. Аз бих предложила 4 000 лв., което е над средния размер. Мисля, 

че нарушителят напълно заслужава 5 000 лв., но все пак гледаме да 

бъдем справедливи и да отчитаме включително и факта, че това ни 

мотивира да сигнализираме прокуратурата за предприемане на 

много по-тежки действия. 

Имате думата, колеги. Спомняте си клипа, спомняте си какво 

тежко обсъждане имаше тогава. Относно тежестта на нарушението е 

обусловила различна глоба от минималния размер. 
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Госпожа Бойкинова има думата. Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз съм съгласна с 

мотивите на изложеното от председателя на Централната 

избирателна комисия. Ако се обединим около този размер – 4 000 лв. 

– ще изложа в решението мотивите, които преди малко бяха казани 

и предлагам да гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване, ако няма други изказвания, на проекта за решение с 

направените предложения и допълнения. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка 

Стоева, Таня Цанева);  против –  няма 

Решението се приема. 

 Решението има № 555-ЕП. 

Друг доклад имате ли? Заповядайте,  госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

проект № 573, който се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали и той е относно налагане на административно 

наказание против „Инвестор.бг“ АД. Съставен е акт № 9 против 

доставчика на медийна услуга „Инвестор.бг“ АД за това, че в 

програмата на радио „България он ер“ е излъчена платена форма на 

предизборна агитация на политическа партия, без да е публикувана 

на страницата на сайта информация за сключените договори с тази 

политическа партия, което е нарушение на изискванията на чл. 181 

от ИК. 

По така съставения акт е депозирано възражение от 

управителя на „Инвестор.бг“ АД. Изложените във възражението 

доводи са неоснователни. Те не оборват констатираното в акта 

нарушение. То се доказва от приложените доказателства. 

Предлагам да наложим имуществена санкция в размер на 

2000 лв. Това е минималният размер с оглед на това, че нарушението 
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е извършено за първи път при липса на данни за предишни 

нарушения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 

Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Освен добавките, които казах по предходното решение имам 

предложение да се заличи терминът „подбуди“. Тук санкционираме 

юридическо лице. Следователно в мотивационната част от 

субективна страна при юридическите лица не може да има подбуди. 

Просто, защото съм го забелязал, затова реших да го кажа. 

Подбудите за неговото извършване трябва да се заличат от 

предпоследния абзац на стр. 2, тъй като от субективна страна не 

може да има юридическо лице такова отношение към деянието. 

Това ми е предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът? Приема 

ли? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, разбира се. Аз на хартиения 

носител съм си го премахнала, нямаше време да отбележа 

корекцията и не го докладвах, за което се извинявам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги имат ли 

допълнения към проекта?  

Ако няма, колеги, моля процедура по гласуване на 

предложения проект за решение. 

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

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка 

Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 556-ЕП. 

Продължавате ли с докладите? Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, това е последният проект с 

№ 565 и той е относно налагане на административно наказание 

против телевизия „ЕВРОКОМ“ ООД. Съставен е акт І 35 от 
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председателя на Централната избирателна комисия за това, че е 

излъчен аудиоматериал на сайта на доставчика на медийна услуга и 

не е публикувана информация за сключения договор  между 

независимия кандидат, чийто клип е излъчен, и телевизия 

„ЕВРОКОМ“, което е нарушение на чл. 180, ал. 1 от ИК, за което е 

предвидено наказание съгласно чл. 484, ал. 1 от ИК – имуществена 

санкция. Предлагам ви тя да е в минимален размер от 2000 лв. с 

оглед на това, че липсват данни за предишни нарушения. 

Постъпило е възражение. Изложените във възражението 

доводи са неоснователни. Те не оборват констатираното в акта 

нарушение. 

Съответно в решението ще бъдат направени корекциите, 

които приехме в предходните решения за налагане на наказание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

 Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз благодаря на колегата Бойкинова. 

Няма да взимам думата и по следващото предложение по отношение 

на същата административно-наказателна отговорност. Разбира се, за 

Търговския регистър стана дума. 

Но все пак към сигнала на СЕМ този път отсъства „един брой 

електронен носител“. Да запишем „Приложен един брой електронен 

носител с аудиозапис“. Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът съгласен 

ли е?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги имат ли 

да добавят към проекта за решение?  Още мотиви има ли, колеги, да 

добавите? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 
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Решението се приема. 

Решението има № 557-ЕП. 

Приключихте ли,  госпожо Бойкинова? Не. Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Имам още един доклад. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали трябва да има папка „Министерство на правосъдието“. 

Преди да ви докладвам отговора само с две изречения накратко ще 

ви върна, защото писмото има предистория. 

В Централната избирателна комисия в предходния мандат е 

постъпило писмо от Министерство на правосъдието, с което ни е 

приложено писмо от Отдела по изпълнение на решенията на 

Европейския съд по правата на човека и са ни поставени въпроси 

относно изпълнението на решението „Петков и други срещу 

България“. 

Накратко. С това решение Европейският съд по правата на 

човека е намерил нарушение на чл. 3 по Протокол № 1 към 

Европейската конвенция за защита правата на човека, накратко 

Конвенцията, поради пропуск на Централната избирателна комисия 

да изпълни влезли в сила решения на Върховния административен 

съд, по силата на които трима жалбоподатели е следвало да бъдат 

възстановени в кандидат-депутатските листи за участие в 

парламентарните избори през 2001 г.  

Ще погледнете писмото. То беше на доклад на госпожа 

Сидерова. Ние много подробно сме отговорили на този отдел – кои 

са случаите, при които  могат да бъдат заличени от кандидатската 

листа регистрирани кандидати. В писмото много подробно сме 

обяснили на Отдела, че Централната избирателна комисия има 

компетентност да констатира и да обяви за недействителна 

регистрацията на кандидат за народен представител, ако той е  

регистриран в повече от една партия и коалиция. Действителна е 

първата регистрация. Ако пък е регистриран в повече от два изборни 

района, действителна е регистрацията в първите два изборни района. 

Съответно, ако не отговаря на изискванията на пасивното 

избирателно право, те се регистрират от Районната избирателна 
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комисия. Централната избирателна комисия приема решение за 

проверка относно наличието на пасивно избирателно право. 

Проверката се извършва от компетентните органи и Централната 

избирателна комисия е определила срок не по-късно от 27 дни преди 

насрочване на изборите за народни представители. 

В отговора сме написали, че са защитени правата на 

заличените кандидати, които могат да обжалват решенията на 

Централната избирателна комисия в тридневен срок. 

Другият случай е, когато даден кандидат е починал или е 

изпаднал в трайна невъзможност да участва в изборите. Тогава 

срокът е седем дни преди изборния ден. 

Сега отново имаме писмо, в което ни казват, да, ние 

разбрахме от вашето писмо правилата. Обаче, все пак съществува, 

макар и рядка възможност ЦИК да установи не избираемост или 

невъзможност за участие в изборите малко преди провеждането им. 

Ако в последната минута постъпи информация, че конкретен 

кандидат не е с българско гражданство, политическата партия го 

замени с друг , по отношение на който е възникнала, да речем 

другата хипотеза „трайна невъзможност да участва в изборите“ – в 

тази случаи вероятно според писмото не би имало достатъчно време 

за този кандидат да обжалва решението на Централната избирателна 

комисия така че, да могат да му бъдат защитени правата или 

евентуално да участва. По-специално казват: кандидатите, които не 

са могли да получат изпълнение на постановените за тях съдебни 

решения преди изборите, трябва да разполагат с ефективно средство 

за защита след изборите. Тоест, или да имат право на пряка жалба, 

примерно, до Конституционния съд. Но това не е в компетентността 

на Централната избирателна комисия. 

В отговора, който ви предлагам, накратко казваме, че ние с 

първото писмо подробно сме ги запознали с правната уредба, която 

регламентира случаите, при които могат да се извършват промени в 

кандидатските листи. 

С така поставеното писмо всъщност ще се поставят въпроси, 

свързани с изключението от тези правила. При всички положения аз 
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считам, че ако Централната избирателна комисия дори и в 

последния момент постанови, че някой от кандидатите не отговаря 

на изискванията за пасивно избирателно право, тя най-вероятно със 

свое решение ще го заличи от кандидатската листа.  

Досега не сме имали такива случаи от практиката – поне в 

моята. Мисля, че в писмото ние сме отговорили и на тези 

допълнителни въпроси, че са защитени правата на кандидатите. Те 

имат право на жалба, съдът е тридневен и единствено съм добавила, 

че с измененията на чл. 73 в сила от 12.03.2019 г. решенията на 

Районната избирателна комисия, потвърдени с решение на ЦИК, 

подлежат на обжалване пред тричленен съд на съответния 

административен съд.  

Това са способите за защита. Те са уредени в Изборния 

кодекс и ние няма как повече от това да отговорим в писмото, ако 

имате предложения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, 

подробен доклад за писмото, което се предлага да изпратим. 

Има ли изказвани? Няма. Моля, колеги, гласуваме. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Разни. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило писмо с вх. № ЦИК-07-93, което ни е изпратено по е-mail 

от  господин Мартин Скоу, прожект мениджър във фирмата 

„Асембли вотинг“.  



25 

 

Фирмата е датска и представя система за електронно 

дистанционно гласуване, като, разбира се, в случаите, в които ние 

проявим интерес към нея, предлагат да може да бъде проведена 

среща, на която те да я представят. Поне това личи от превода от 

английския език на писмото, което е изпратено.  

Ако искате, да бъде преведено и съответно всички членове на 

комисията да се запознаят с него и вече, ако преценим, на 

следващото заседание да се вземе решение дали да бъде провеждана 

въобще такава среща или не с оглед по-нататъшното обсъждане на 

електронното дистанционно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги – 

технически термини. Специфична е материята. 

Който е съгласен да се направи превод на документа, моля, 

процедура по гласуване. Важен е въпросът за електронното 

гласуване. Нека да видим какво се предлага. 

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

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

Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Андреев, за следващия Ви доклад. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с вчерашното 

обсъждане в работна група на писмото, което е пристигнало от 

Държавна агенция "Електронно управление" относно 

необходимостта Централната избирателна комисия да изрази своето 

становище за съответствие на т. 7.1, т. 2, т. 3 на стр. 37 от 

техническото задание, колегите се пообединиха и затова ви го 

представям, да бъде изпратено едно писмо до Държавна агенция 

"Електронно управление", в което да изразим становището по 

отношение на формалното съответствие на техническото задание с 

новите разпоредби след изменението на § 145, ал. 22 от Преходните 

и заключителните разпоредби на Изборния кодекс, както и все пак 

необходимостта Държавна агенция "Електронно управление" да 
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провери за съответствието на техническата спецификация с 

изменените разпоредби на § 145, ал. 14, т. 27 и т. 29 от ИК, където е 

въведена наредбата, която следва да бъде изработена по Закона за 

кибер сигурността с оглед информационната сигурност и 

сигурността на мрежите. 

В тази насока съм изготвил и съответния проект на решение  

за писмо. Моля да го погледнете. Ако трябва да го променим. 

Едно нещо, което исках да предложа. Тъй като писмото от 

Държавна агенция "Електронно управление", което е до нас, е 

адресирано с копие до госпожа Първанова, ръководител на 

управляващия орган „Оперативна програма „добро управление“ към 

администрацията на Министерския съвет, и с оглед писмото, което 

получихме от администрацията на Министерския съвет, съответната 

госпожа Първанова като директор на Дирекция „Добро управление“ 

и ръководител на УО на ОПДУ ви предлагам да изпратим това наше 

писмо с копие и до тях, тъй като все пак те с отделно писмо бяха 

поискали информация от ДАЕУ, но с копие до нас е изпратено за 

хода на самия проект. 

Ако прецени комисията да го изпратим с копие, ако не – само 

до Държавна агенция "Електронно управление". 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада 

и предложение да се изпрати копие от писмото. Мисля, че това е 

полезно и целесъобразно. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Погледнете писмото и, ако има 

някакви предложения…. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Бележки към проекта за 

писмо има ли, колеги? То е резултат на сериозно обсъждане. 

Ако няма изказвания, колеги, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   1 (Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 
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Госпожа Дюкенджиева е наред по точка четири от дневния 

ред. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание са качени двете писма, които 

сме получили – от община Ветрино и от район Приморски във 

Варна.  

Входящият номер на писмото от община Ветрино е ЕП-06-

211/12 от 16.07.2019 г., а другият вх. № ЕП-06-211/11, също от 

16.07.2019 г. 

От община Ветрино ни изпращат смарт-картите съгласно 

наше решение. Към писмото е приложен и протоколът на комисията. 

По същия начин и район Приморски в община Варна също ни 

изпраща смарт-картите. Към писмото са приложени копия от 

заповедта на кмета и протокола. 

Колеги, до този момент общият брой на получените смарт-

карти от Варна, е 654 броя. Остава да получим смарт-картите от 

община Бяла и община Суворово и от район „Младост“ в гр. Варна. 

Това беше моят доклад. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви,  госпожо 

Дюкенджиева. 

Да им се обадим ли да помолим да …. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Разбрах, че от Бяла вече има 

решение за отваряне на помещението. Но в Суворово – не знам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Цанева, за доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали е качена справката, която беше искана от Сметната 

палата с вх. № ЕП-23-137. Госпожа Солакова докладва това писмо-

справка за медийните пакети, които сме предоставили на 

участниците в изборите за членове на Европейски парламент от 

Република България.  

Изготвена е от счетоводството както на хартиен, така и на 

електронен носител. Можете да я погледнете. 
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Предлагам да бъде изпратена на Сметната палата с едно 

придружително писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Няма изказвания. Моля, процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева, за следващия Ви доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

07-74. По електронната поща сме получили електронния бюлетин на 

Международния институт за мониторинг и развитие на 

демокрацията, в който информират за участие като наблюдатели в 

изборите в Казахстан, за участие в 16-тата Европейска конференция. 

Интересното и тук ще акцентирам, че също така има 

информация за проведена в Казахстан национална викторина сред 

студентите по въпроси на изборното право и изборния процес. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-55. Получихме по 

електронната поща информация, а именно резюме и заключение, 

които бяха приети на 16-та Конференция на Венецианската комисия.  

Тук малко ще ви разкажа, тъй като аз участвах от страна на 

Централната избирателна комисия в тази конференция, която се 

проведе на 27 и 28 юни в Братислава. Темата на конференцията беше 

„Решаване на избирателни спорове“ и по-конкретно дискусиите бяха 

около три основни въпроси: избирателни спорове, повтарящи се 

проблеми, международна и национална съдебна практика по 

отношение на избирателните спорове и как решаването на 

избирателните спорове да стане по-достъпно и ефективно, както и се 

приеха препоръки за усъвършенствана. 

На конференцията присъстваха 100 участника от 37 държави, 

както и от редица международни институции – на ОССЕ, ОДИР, НА 
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АЙФЕС, ИПЕ, Международното събрание на общностите от 

Москва. Не само от европейски държави, но имаше, както казах, 

представители и от Канада, САЩ, Мексико, Русия, Украйна и други 

– да не ги изброявам всичките държави. 

Конференцията беше на ниво представители на избирателни 

комисии, министри и председатели на конституционни съдилища в 

различните държави. Тя беше много интересна, много плътна, с три 

панела и участниците бяха разделени на три работни група. 

Както казах, обсъждаше се най-вече ефективното решаване 

на избирателните спорове. От различните държави докладчиците 

споделиха какви са системите в техните държави, какви са сроковете 

за оспорване, какви са съдилищата, които разглеждат спорове по 

изборни въпроси. Интересно беше изказването на Холандия. Те 

казаха, че при тях изборите се счита, че са обективни и нямат 

специален орган за решаване на изборни спорове. Единствено, ако 

тяхната избирателна комисия не е взела правилно решение, тогава 

съгласно закона може да бъдат обжалвани решенията на комисията. 

Избирателният орган определя дали да има повторно броене или да 

има касиране на изборите. 

Друг интересен случай беше в Словакия. Жалба от кандидат 

за президент, тъй като в Словакия изборите са по изборен календар, 

а не се назначават с Указ примерно на върховния глава или 

Народното събрание. Президентските избори са били насрочени за 

13 март. Жалбата е от кандидата. Той има подписка с 15 000 души, 

каквото е изискването да подписката, но на 14 април, навършва 40 

години, каквото е изискването, за да стане президент. Той оспорвал 

в Европейския съд по правата на човека, че са му нарушени 

избирателните права, но искът е отхвърлен. 

Имаше и много други такива интересни случаи. 

Също така се разглеждаха сроковете – дали да бъдат три дни, 

за някои от жалбите трябва в 24 часа срок да се разглеждат и кои 

могат да подават жалби по решаване на изборни спорове – дали само 

участниците в изборния процес или всеки един избирател, както има 

в някои държави.  
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В крайна сметка конференцията, както казах, прие насоки, 

заключения, като за заключенията ще бъде приет доклад от 

Венецианската комисия и проблемите и тенденциите да бъдат 

адресирани по отношение на ефективното решаване на 

избирателните спорове, като се вземат предвид различните 

съществуващи правни системи и ще бъдат насочени към укрепване 

на механизмите за решаване на изборни спорове и щ е бъдат 

предложени на законодателствата на държавите-членки в 

Европейския съюз. 

Това е за информация от конференцията. 

Засега за сведение във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешна дата с вх. № ЦИК-07-65 съм дала и превод на 

писмото от АСЕЕЕО във връзка с Годишната конференция, която ще 

се проведе на 26 септември тази година в Любляна. Предлагат теми, 

по които ще има дискусии. Ако има желание, може да участваме с 

доклади по тези теми. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приключихте  ли,  

госпожо Цанева? Благодаря. 

 Госпожо Стефанова, заповядайте. Имате думата. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е публикувано 

писмо с вх. № ЦИК-07-183 от 17.07.2019 г. Това е продължение от 

кореспонденцията, която водим с Националната избирателна 

комисия на Република Корея. 

В предходно заседание ви докладвах писмо от  господин Люк 

Бътчър. Сега той ни изпраща конкретна информация, че делегация 

от трима човека от Националната избирателна комисия на 

Република Корея, включително и директорът на департамента по 

планиране на Националната избирателна комисия, ще посетят 

България и отправят питане към нас дали на 2 август по определено 

от нас време бихме могли да се срещнем с тях. 

Ние вече отговорихме на тяхно запитване, когато те бяха 

определили срок на срещата до края на юли, че можем да ги 
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приемем и да проведем срещата в сградата на ЦИК в края на месец 

юли. 

Моето предложение е да им отговорим, че можем да се 

срещнем. Това е петък, от 11,00 ч. евентуално. С госпожа 

Дюкенджиева ще бъдем тук.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Среща 2 август, петък, 11,00 ч. Така ли да отговорим? Добре. 

Гласуваме, колеги, за среща с Корейската делегация на 2 

август 2019 г. в 11,00 ч. с членовете на Централната избирателна 

комисия, които тогава ще бъдат на работа. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: И във връзка с 

провеждането на срещата ще помоля госпожа Манолова да се 

свърже с фирмата, с която имаме сключен договор за превод за 

уговорка за 2 август за осигуряване на устен симултантен превод от 

техен служител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приключихте ли 

доклада? Благодаря. 

 Госпожо Ганчева, заповядайте, в точка „Разни“. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЕП-04-01-209 и 

съответно 208 от 17.07.2019 г., като под единия номер е заведена 

обяснителна бележка, която беше получена в Централната 

избирателна комисия от СИК № 003 – Австрия, Виена, от 

Постоянното представителство на Република България с приложен 

документ № 86-ЕП/4 и приемо-предавателен протокол между 

Министерството на външните работи от  господин Воински предал, 

за Централната избирателна комисия – аз и госпожа Солакова. 
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Приехме изборни документи, като предлагам да бъдат приобщени 

към съхраняваните в помещението, находящо се в Централната 

избирателна комисия, изборни книжа и материали от гласуването 

извън страната. 

Да възложим на администрацията съответно с присъствието 

на членове да извърши необходимите действия по приобщаването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. № 

ЕП-04-03-80 от 17.07.2019 г., като това е писмо, получено от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството от  

господин Иван Гетов, главен директор на Главна дирекция   

„Гражданска регистрация и административно обслужване“. 

С писмото ни уведомяват, че в изпълнение на наше Решение 

№ 312-ЕП от 14.05.2019 г. съответната дирекция в Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството извършва проверка на 

получените избирателни списъци от произведените на 26 май 2019 г. 

избори за членове на Европейски парламент от Република България 

за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс, 

включително и решения по чл. 39 – удостоверения. 

Става въпрос за проверката на списъците от гласуването 

извън страната, колеги, предвид което са получени два плика. Сочи 

се, че проверката е извършена по реда на т. 6 и т. 7 от наше Решение. 

Резултатите са следните: лица, гласували повече от един път – 22, 

лица, гласували в нарушение на правилата – 501. 
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За резултатите от проверката са формирани следните списъци 

така, както е съгласно изложението на писмото. 

Предлагам да се запознаете с него и аз ви предлагам да 

възложим на директора на Дирекция „Администрация“ да възложи 

изготвянето на писмата и подготовката на преписките към тях до 

съответните прокуратури и след като са готови, да ги представи на 

вниманието на комисията за внасяне в зала и за съответно приемане 

на решение за изпращане на писмата до съответните прокуратури. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Благодаря,  госпожо Ганчева. 

Давам думата на госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по повод на 

писмото от община Ловеч, в което се поставиха въпроси, свързани 

със статута на кметствата, които не отговарят на условията по § 153 

от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Изборния кодекс, обнародван в бр. 39 от 2016 г., аз 

при доклада на писмото предложих да бъде изпратено до 

администрацията на Министерския съвет. Писмото е адресирано до 

Народното събрание, до министъра на регионалното развитие, до 

Централната избирателна комисия и с копие до Националното 

сдружение на общините в Република България. 

Този въпрос е сериозен. Дори и да не беше поставен, щеше да 

възникне и пред нас дотолкова, доколкото статутът на кметствата, 

които съществуват от последните избори насам. Знаете, че с § 17 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс всички 

населени места с население над 100 души, тоест, по постоянен адрес 

съобразно легалната дефиниция на Закона за местното 
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самоуправление и местната администрация получиха статут на 

кметства и в тях бяха произведени избори за кметове на кметства. 

През 2016 г. избори се произвеждат само в тези кметства, които 

отговарят на изискванията по чл. 16, т. 1 от Закона за 

административно-териториалното устройство на Република 

България, тоест, имат население над 350 души. 

В тази връзка остава неизяснен статутът на тези кметства, 

които не отговарят на това изискване, няма да се произведат сега 

избори заедно с общите местни избори, тъй като към датата на 

насрочване на изборите, каквото е изискването на § 153, няма 

население над 350 човека. 

Тези кметства би следвало да бъдат закрити. Изискването 

ЗАТУРБ  - условията и редът, тъй като са уредени в ЗАТУРБ – 

изискването е те да бъдат закрити по реда на създаването. Ние 

разполагаме поне с информация за първоинстанционни решения на 

административни съдилища, които приемат, че тези кметства не 

могат да бъдат закрити само с решение на Общинския съвет и следва 

да се извърви процедурата, уредена в ЗАТУРБ. 

В тази връзка голяма част от тях не са закрити и не са 

предприети действия и не се знае дали има нагласа в общинските 

съвети и в общините да се проведе процедурата по ЗАТУРБ, но и не 

е ясен и резултатът например при едно допитване дали ще се стигне 

до резултат за закриване на кметствата. 

В тази кметства преки избори няма да има. Вярно е, че 

Законът за местното самоуправление и местната администрация 

урежда възможността за назначаване на кметски наместници в 

случай, че има такава възможност в щатното разписание на 

общинската администрация. Но това влиза в противоречие с 

разпоредбата на чл. 46а от ЗМСМА, съгласно която кметски 

наместници могат да бъдат назначавани в населени места, които не 

са център на административно-териториална единица – на кметство. 

А това са точно тези кметства и за тях имаме празнота и нямаме 

законодателна уредба. 
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От една страна, Конституцията предвижда преки избори или 

непреки избори с решение на общинските съвети кметове да бъдат 

избирани. Но ЗМСМА детайлно би трябвало да уреди тази 

процедура и такава възможност да бъде предвидена там. 

По повод поставения въпрос от Троян, предполагам, че и по 

телефона са се обаждали, на мен лично в понеделник от община 

Дупница ми се обадиха пак със същия въпрос, общините очакват от 

нас указания, изискват нашето становище. Този въпрос, вярно е, ще 

бъде сигурно обсъждан на нашата среща за отчитане на обучението 

и обучителната програма и всички обучителни мероприятия за 

произведените избори за членове на Европейски парламент. 

Но от друга страна, в момента тече процедура по разглеждане 

на Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Като 

въпрос, който касае общите избори на 27 октомври, предлагам да 

обсъдим възможността да изпратим писмо до председателя на 

Народното събрание, до администрацията на Министерския съвет, 

до министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

Националното сдружение на общините в Република България с 

предложение, а то е и в подкрепа на изразеното мнение в писмото на 

изпълняващия длъжността кмет на община Троян, да намери 

законодателно решение този въпрос, за да бъде ясен статутът на 

кметствата, в които няма да бъдат произведени преки избори за 

кметове на кметства.  

Да изразим и готовност за провеждане евентуално на среща, 

за да можем да обсъдим становища и, разбира се, след което, ако не 

е намерило законодателно решение, Централната избирателна 

комисия ще предвиди следващи стъпки. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. Обсъждахме го 

и на работното заседание на работна група вчера и колегата Цачев го 

е изготвил. 

Обсъждахме още един въпрос – дали да посочим числови 

данни дотолкова, доколкото да се види за какъв голям проблем става 

дума, колко са засегнати кметствата. В регистъра на Националния 

статистически институт в ЕКАТЕ броят на кметствата е 3 187, а 
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броят на  кметства с население над 350 души по първоначални данни 

към 31.12.2018 г. е 1964. 

В този смисъл не знам дали да посочим тези числови данни. 

Само пропуснах да кажа, че писмото е адресирано и до НСИ, или да 

считаме, че това се знае и няма нужда да посочваме числа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По-добре е да се 

посочи. Да не разчитаме, че се знае.  

Имате думата, колеги.  Много сериозен въпрос. Няма 

изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на предложения 

отговор. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, да продължите докладите си. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Имам едно писмо, проектът е 

изготвен и качен във вътрешната мрежа. Това е с оглед огледа, който 

направихме на сградата, за която ни информира областният 

управител на област София. Да отговорим на областния управител и 

да изразим нашето становище, както и председателят на комисията 

на по-предишно заседание докладва веднага след огледа, сградата не 

само, че не може да бъде използвана от Централната избирателна 

комисия, при нея държавата следва наистина да предприеме 

сериозни стъпки, за да може изобщо да се заздрави и конструкцията 

и да може да бъде използваема. 

Да отговорим на областния управител, че не може да бъде 

предоставена на Централната избирателна комисия, да посочим, че 

сме направили, извършили този оглед със съдействието на колегите 

от Министерството на образованието и науката и да има копие и до 

тях.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, писмото е 

много дълго, много любезно. Докладвахме ви веднага след огледа 

какво е положението на сградата. Ако аз трябваше да го пиша, 

нямаше да изглежда така.  

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Имате думата,  госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикувана докладна записка от госпожа Манолова за 

възстановяване на разходи за пътуване от местоживеене до 

месторабота и обратно на госпожа Катя Иванова, член на 

Централната избирателна комисия.  

Във връзка с постановлението на Министерския съвет за 

изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г. 

№ 344 от 21.12.2018 г. разпоредбата на чл. 36, ал. 1, т. 2 предвижда 

бюджетните организации да имат възможност да извършват разходи 

в полза на служителите за пътуване.  

В тази връзка и само за информация ви докладвам, че имаме 

такова предишно решение от 2017 г. от 13.02.2017 г., считано от 

01.02.2017 г.  До февруари 2019 г. са възстановени разходите за 

пътуване на член на Централната избирателна комисия въз основа на 

това протоколно решение. С оглед на това, че до настоящия момент 

не са предприети действия от страна на администрацията на 

Централната избирателна комисия за възстановяване на средствата, 

предлагам формално да приемем протоколно решение разходите на 

госпожа Катя Иванова да бъдат възстановени и въз основа на това 

наше решение ежемесечно да бъдат възстановявани извършените 

разходи при условията, посочени в докладната записка. 

Моля за одобрение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги?  Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Стойчева, заповядайте по точка „Разни“. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам ви за сведение предложение, което е постъпило 

по електронната поща до Централната избирателна комисия от  

господин Пламен Средков от Монтана, който предлага следното. 

Моли Централната избирателна комисия в по-нататъшните 

избори населението, имащо право на глас, да бъде разделено на 

следните възрастови групи: от 18 до 20 години, над 20 до 25 години 

и т.н., докато се стигне до над 75 години, като за всяка от 

посочените възрастови групи е необходимо да се посочи общата 

численост на населението и броя на гласувалите, тъй като той би 

желал да направи проучване относно избирателната активност на 

различните поколения в България. 

Това е само предложение. Аз го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли,  

госпожо Стойчева?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Не, благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: На  господин Андреев 

току-що разпределих доклад във връзка с обучението. Като се върне, 

и той ще докладва. 

Колеги, и аз съм включена в дневния ред.  

Започвам с Указа на президента, колеги. Беше получен в 

ЦИК на 11 юли 2019 г. Изпратен е от директора на Дирекция 
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„Канцелария“. Указът за обявяване на местните избори е обнародван 

и в "Държавен вестник" бр. 56 от 16.07.2019 г.  

Добре е, че той не ни изненадва и ние сме подготвени и сме 

започнали нашата работа.  

Предлагам да обявя почивка след малко и да насроча 

следобедното заседание  от 13,30 ч. – ви предлагам – за да започнем 

да гледаме проекта за хронограма, който е качен във вътрешната 

мрежа от няколко дни. Да започнем да работим по него, за да може в 

понеделник, когато ще се върнат и други колеги от отпуск, да можем 

да приемем хронограмата. Аз мисля, че тя е изпратена и на тях. Така 

че те могат също активно, макар и дистанционно, да вземат участие. 

Ще започнем с първите принципни решения. Така че, колеги, 

работа ни чака. Така ли беше? Започваме изборите от днес. 

Ако няма да изчакваме сега  господин Андреев, да се включи 

след обяд и той в заседанието като начало. 

Обявявам почивка до 13,30 ч., когато започваме с първо 

четене на хронограмата. 

Почивка. 

 

(Начало 13.50 часа) 

 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължава 

заседанието.   

Госпожа Дюкенджиева има да докладва във връзка с 

предстоящото обучение.   

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в папката на 

колегата Андреев с вх. № ЕП-ЦИК-00494-3 от 18.07.2019 г. е качено 

писмото от госпожа Величкова от Националното сдружение на 

общините, която ни изпраща предварителна програма на форума, 

който ще се проведе на 23-ти и един предварителен сценарий. В 

самото писмо ще видите, че те молят да получат от нас информация, 

колко човека ще бъдат представителите на ЦИК на обучението. И 

към момента ни информират, че към момента броя на записалите се 
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участници е 173 души. Като регистрацията ще бъде отворена до края 

на днешния ден.  

Така че колеги докладвам го за запознаване и съответно след 

това, ако имате някакви предложения за промени по програмата или 

по сценария, съответно да уведомим нашите партньори от 

Сдружението на общините.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, започваме да работим 

по хронограмата. Раздаден ви е проект. Госпожа Дюкенджиева е 

докладчик. Имаме работен проект. Предлагам да започнем както ги 

гледаме страница по страница.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Хронограмата е качена в папка 

16 и е извън нашите папки на всеки един от нас.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Проектът беше качен 

своевременно във вътрешна мрежа, за да се запознаете.  

Започваме колеги, първа страница. Заглавна страница.  

Основни процедури, събития и действия.  

Има ли събития в хронограмата? Кое да е събитие? Това 

мисля, че го обсъждахме и на предишната хронограма.  

Основни процедури, събития и действия. Тук няма събития. 

Без събития. Действия и решения.  

Точка 1. Да се добави: „Указ 163 обнародван в бр. 56 от 

16.07.2019 г.  

Веднага преминаваме към изборните книжа. На мен ми се 

струва, че на втора страница има две действия, които са седем дни 

след насрочване на изборите и те хронологично се явяват най-

отпред. Това е 16 и 17. Министерският съвет може да възложи 

координацията, ако я включим тази точка и ЦИК открива сайт на 

интернет страницата си за информация при машинно гласуване. 

Тези две действия са седем дни след датата от насрочване на 

изборите. И ми се струва, че трябва да дойдат веднага след Указа. Да 

ги преномерираме. Да остане ли това, че Министерският съвет може 

да определи министър, което няма нищо общо с ЦИК и не се 

съгласува? Какво това касае нашата дейност? Включвали сме го по-

рано.  
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз мисля да остане, но ако 

колегите решат да се махне, ще се махне.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Да остане ли Министерският 

съвет може да възложи координацията?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз считам, че може и да отпадне с 

оглед, ние в предходен състав, да в действителност го включвахме в 

хронограмите. След това имаме хронограми, които са без такава 

точка, с оглед, че това е в компетентността на Министерския съвет, в 

неговата преценка. Така че аз лично считам, че може да отпадне.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: да остане, да отпадне, кое от 

двете мнения? Оставаме го това с въпрос в по-големия пленарен 

състав.  

ЦИК утвърждава образци на изборни книжа. На мен ми се 

струва, че веднага след президента, Министерския съвет, двете 

точки, би трябвало да се качи точка 6. Министерският съвет приема 

план-сметката съгласувана с ЦИК, чл.18, ал. 2.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това е 55 дни и ще се разместят 

хронологически.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Въпросът е дали при този ранно 

издаден Указ ще предвидим пак такъв срок, колеги. Защото без това 

решение много други неща се обезсмислят. Като има план сметка 

започваме да вършим процедури по възлагане на обществени 

поръчки. А Указа на Президента важи за всички органи в държавата. 

Това е целта да се изнесе по-рано подготовката на изборите. Да го 

качим по-горе и с друг срок. Трябва да го съгласуваме с 

Министерския съвет, защото те са водещите в тази точка, но това е 

възможна съгласуваност. И с това изчерпваме на Министерския 

съвет функциите. Малко да бъде разделено по органи. Това е моето 

предложение за план-сметката.  

И веднага да стъпим на нашата дейност. Изборните книжа, 

методика за възнаграждения на избирателните комисии. Тези 

важните първоначални решения.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Първо координациите, след това   

план-сметката. Тогава на план сметката какъв срок ще сложим? 
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Този срок води до тази дата.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тези 55 дни са най-късно на 

1.09.2019 г.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз приемам логиката на госпожа 

Стоева, че всъщност може да разместим мястото на точка 6 да мине 

като горна точка, с оглед това, че имаме издаден по-рано Указ. 

Въпреки, че в колоната време спрямо изборния ден няма да има една 

такава последователност, с която сме свикнали в досегашните 

хронограми. Мисля че това не е пречка. Би следвало да си остане 1 

септември, защото всъщност се опредял по този начин деня, който е 

крайния срок по чл. 18, ал. 2.  

Като аз предлагам редакцията на т. 6 да бъде: Министерският 

съвет приема план-сметка съгласувана с ЦИК, така както е текста на 

чл. 18, ал. 2, а не както е по проекта на хронограмата, която се 

съгласува предварително с ЦИК.  

Имам още една бележка по първа страница, ако приемете сега 

да взема отношение.  

По точка 8 където ЦИК приема решения предлагам: ЦИК 

определя формата и структурирания вид на списъците в подкрепа на 

регистрацията на партии и коалиции. За участие в новите избори да 

отпадне. Като това е текста на чл. 57, ал. 1, т. 35 от Закона. Ние за 

всяко нещо почти приемаме решение, така че тук нарочно няма 

смисъл да бъде приема решение. Правомощието ни е да определим 

формата. И правните по т. 8 според мен, моето виждане е, че са чл. 

57, ал. 1, т. 35, чл. 133, ал. 1, т. 5, чл. 140, ал. 3, т. 6 и чл. 416.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Още на т.8 след допълнението 

на госпожа Ганчева, дали да не напишем и реда за проверка на 

списъците за участие на независимите кандидати.  

Връщаме се на двете решения за възнагражденията и 

консултациите, които трябва да организират кметовете. Кои дати да 

са?  

Госпожа Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В т. 3 кметът на общината съобщава 

публично и публикува на интернет страницата на общината датата, 
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часа и мястото за провеждане на консултациите. Казваме не по-

късно от 28.08.2019 г. А в същото време при кмета на общината се 

провеждат консултации за съставите на ОИК не по-късно от 31-ви. И 

тук не е съобразен тридневния срок. Защото, ако най-късно поканата 

е публикувана на 28-ми трябва да има три дни преди провеждането, 

а 31-ви е точно третия ден. По същия начин постъпихме в изборите 

за членове на Европейския парламент. Там не беше спазен. Нямаше 

проблем, защото всички партии участваха в консултациите. Не бяха 

нарушени правата на никого. Но добре е тук да съобразим и да бъде 

1.09.2019 г., за да има пълни три дни. Защото така кметовете 

буквално гледат нашите дати. И за Европейския парламент бяха 28-

ми и 31-ви, но месец март. Всички поканите ги публикуваха на 28-

ми и на всички бяха консултациите на 31-ви. Това е крайния срок. 

Те може много по-рано. Идеята е, че трябва да се спази този 

тридневен срок, но те буквално виждат нашите дати.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Това е така. Но въпроса е ще 

започнат ли от тази дата, от 28-ми? Това е по-сериозния въпрос. И 

знаете кой ще бъде упрекнат, че не е използвал времето и пак е 

създал напрежение.  

Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз поддържам становището да изтеглим 

малко тези дати. И без това 31 август и 31 септември са събота и 

неделя и няма смисъл да ги фиксираме. Така че може спокойно 

кметът на общината да съобщава датата и мястото за провеждане на 

консултациите. Примерно да го направим 25 август. И 

консултациите да се проведат не по-късно от 29 август, което е 

петък, а може и по-рано.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моето предложение на т. 3 

където е публикуването, няма да пишем в графата време. Няма да се 

изписват дни, а само ще има фиксирани дати, за да не ги бъркаме 

нещата.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: На 15 август ли?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре на 15-ти.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги по страница 

първа?  

Приема решения  за определяне на формата и структуриране 

в електронен вид на списъците в подкрепа на регистрацията на 

партиите и коалициите. 

Да го изтеглим на 23 август.  

Всяка друга дата по-рано от 55 дни е законосъобразна.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ще отпадне не по-късно от 55 

дни. Обединяваме ли се 23-ти или 24-ти.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Да запишем 24 август. 

Последният срок е 24 август включително.  

Колеги, изчерпахме ли страница 1? Добре.  

Страница 2, т. 9. Колеги, да остане ли чл. 147. Основанието е 

чл. 57, ал. 1, т. 36. Всички тези препратки към най-различни други 

текстове  няма смисъл, защото в случая не ни дава нищо полезно.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Остава само чл. 57, ал. 1, т. 36.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Както казахме по страница 1, 

съобразявайки крайния срок, който е заложен в закона като 

оперативен срок в последната графа сложихме във връзка с 

обявяването на консултациите и провеждането на консултациите за 

съставите на ОИК от кметовете на общини. По-ранни срокове, 

нормално. Към нашият орган също да поставим по-високи времеви 

изисквания. Ето защо предлагам на първите четири реда на страница 

2, където се визират задължения на ЦИК, да поставим по-ранен 

срок. И вместо 1 септември да се впише 20 август.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ние сега сме на първо 

обсъждане. Ще го видим в следващия вариант. Ще изчистим датите 

и ще ги стиковаме. Защото сега променяме доста. Сега ще дам 

думата и на госпожа Солакова и ще се върнем и на страница 1 за 

нашите книжа и за решението, което ще докладва госпожа Солакова. 

На него може да определим срок утре за възнагражденията. И по 

изборните книжа ми се струва, че до 20 август също трябва да сме 

готови.  

Госпожа Солакова има думата.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз само ще си позволя да кажа, че 

ние не само не поставяме по-високи изисквания за други лица извън 

ЦИК. Най-безпощадни сме към самите нас. Единствено и само 

решението на работна група 1.1 вчера го обсъдихме и то е готово във 

вид, в който да влезе на заседание. Но нашата идея е и да го 

съгласуваме с Министерския съвет и с Министерство на финансите. 

И само от това ще зависи срока, в който бихме могли да го приемем.  

За книжата съм съгласна направо да си фиксираме 20 август. 

До 10 август при всички случаи ще имаме възможност и за 

възнагражденията дори и по-рано. Включително за структурата и 

съдържанието на единната номерация може да изтеглим и по насам 

във времето, дори до 31 юли.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Предлагате единната номерация 

да изтеглите до 31.07.2019 г. Добре. Това е т. 7 на страница 1. Да 

сложим тази дата и за решението за възнагражденията. Надаваме се, 

че дотогава ще е съгласувана с органите на изпълнителната власт и 

там слагаме 31-ви. Това е последната дата включително.  

Точка 4 – определя с методика възнагражденията и то е 

31.07.2019 г.  

А за изборните книжа обединяваме ли се около 20 август?  

Да стане 24 август вместо 1 септември.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И съответно тук 55 пак ще 

отпадне като дни.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Точка 10. Образци на 

указателни табели. Докога ще ги утвърдим?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Както предходните до 20 август.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Добре 30 юли. Ще се 

преподредят датите с оглед сроковете.  

ЦИК определя условията и ред за машинно гласуване. Тук е 

не по-късно от 55 дни. Да го сложим по-рано 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може ли да си остане така?  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Не, защото ще ни кажат с 

основание, че нарочно го оставяме със задна дата.  
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Действащо право си е. Предвиждаме го. Ние не знаем какво 

ще стане. Една и съща да бъде датата.  

Госпожа Солакова казва 31 юли за съгласуване. Да е готово и 

да го изпратим за съгласуване. Редно е двата способа да вървят 

едновременно и с еднакви срокове. Коя дата слагаме? Последно 31 

юли на двете точки. Смисъла на хронограмата е този да сложим 

срокове. Някой път някой инструктивен срок да се наруши пак 

може, но не е това смисъла. Не бива това да допускаме. Затова да 

определим ритъма.  

Минаваме ли на точка 13? По точка 13 аз имам бележки.  

Кметът на общината представя на ЦИК предложение. Така 

казва закона, едно предложение за състав. Така и накрая ведно с 

протокола от проведените консултации, израза не от преговорите.  

Да бъде чл. 75, ал. 1 и ал. 7. Да отпадне второто алинея. Да ги 

изписваме по този начин.  

По  14 нямам бележка. Защото там е направилите 

предложения вече в множествено число.  

На стр. 1 преговорите ги направихме до 15 август, защо ще 

ни изпращат чак на 1 септември.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Преговорите ги направихме на 

19-ти.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Добре 24 август. Да стане за 

автоматизираното им заличаване.   

Да отидем на точка 18. Да добавим ли и възлага 

изпълнението на ГРАО?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Точка 18 визира едно принципно 

решение, което се приема по чл. 57, т. 36. Трябва да преценим дали с 

принципното решение може да се възложат тези функции. Според 

мен би могло.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Предлагате 30 август.  

Страница 3. Областният управител прави предложение.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам тук срока да стане 27 

август, дотолкова доколкото въведохме 24 август за задълженията на 
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кметовете да изпратят документи и законовия срок е три дни 55 – 52. 

Тук да стане 27-ми.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ви предлагам да остане този срок, 

който е определен, дотолкова доколкото по изключение ще се случи 

и Централната избирателна комисия ще има време да назначи 

съответния състав.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Съгласна съм, но аз по точка 20 

имам, ако се обединяваме по т. 19.  

 По точка 20 мисля, че правните основания са освен чл. 57, 

ал. 1, т. 35, чл. 416, чл. 418 и 419 и чл. 152, т. 3 от Изборния кодекс.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Да остане ли и тук датата 30 

август както е за партиите и коалициите?  

Следващите точки 21, 22, 23.  

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, във връзка с това, което 

обсъждаме по отделните графи на хронограмата, аз имам едно 

предложение. Там където нямаме фиксиран в Изборния кодекс срок 

и определяме дисциплинираща дата, трябва да попълним само срока 

до дата, а графата време спрямо изборния ден следва да остане 

празна. И обратно, там където сме обвързани от фиксиран срок 

спрямо изборния ден в Изборния кодекс попълваме и двете графи и 

време спрямо изборния ден и точна дата.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Това е така, че са важни датите. 

Ние сме длъжни да ги изброим и правилно да сметнем датата.  

Аз предлагам предпоследната графа да остане докато 

работим, докато е в работен вид и когато вече сме сигурни, че добре 

сме изчислили сроковете отчитайки, тогава да отпадне. Техническа 

помощ да ни бъде.  

Предишните две точки станаха 3 септември. На точка 22 кога 

ще бъде срока? Да остане 6 септември.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нали се разбрахме, че ще 

преписвам закона навсякъде.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Ще ми разрешите ли по т. 23 

граматическо предложение? Кметът на общината образува със 

заповед избирателни секции на територията на общината, 
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утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес, като изпраща копие 

от заповедта  на териториалното звено на ГРАО, на ОИК и обявява 

публично. Може би е по-правилно, както каза госпожа Солакова „и 

изпраща копие на трите звена – териториалното звено, ОИК и 

публичното обявяване“.  

И в правните основания мисля, че освен ал. 2, тук са ал.4 и ал. 

6.  

Този ли ще остане срока? Остава 6 септември. Добре.  

Точка 24. Условия, срокове за компютърна обработка. Трябва 

ли да чакаме 6 септември? Много по-рано би трябвало, защото този 

срок ще стане крайно притеснителен и не е нужно да е там.  Да го 

изтеглим август месец. Предлагате 14 август.  

Обявявам 10 минути почивка, за да се срещнем с 

представителите на СЕМ.  

 

    ( След почивката )  

 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме заседанието.  

Колеги, стигнахме до т. 24 на страница 2. 

 Продължаваме с точка 25.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Предлагам по точка 25 да включим и ОИК. 

И да изтеглим срока, за да може от администрацията да бъде 

подготвени печатите и особено за ОИК, когато ще встъпят от 7-ми, 

което означава поне една седмица. Приемам срок около средата на 

август месец да бъде.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Кажете дата между 12-ти и 16-ти, 

като 12 август е понеделник, 16 август е петък или 19 август.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Точка 26.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Точка 26 е на Сметната палата и 

не може да го пипаме този срок. Образците на декларациите от 

Сметната палата.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Точка 27. Мисля, че ЦИК 

публикува списък с номерата. Коя дата да бъде? Същата. Добре.  

Точка 28. Правомощия срок. Да остане.  
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Точка 29 партиите и коалициите подават заявление за 

общински съветници и кметове. Да отпаден „за“.  

Точка 30.  

Минаваме на страница 4.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И този срок трябва да остане, 

защото няма как да го пипаме.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Точка 32. Предлагам вместо 

черта да стане партиите и коалициите. Срокът остава ли? Остава. 

Добре.  

Точка 33. Предварителните избирателни списъци, предлагам 

„включително“ част I се обявяват от общинската администрация.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма как да го пипаме този срок. 

Точка 34 също.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има едно задължение само 

общината да публикува на интернет страницата си списъците, 

включително част I и част II. Включваме ли го това като 

самостоятелна част на хронограмата. Дали не трябва да има 

самостоятелна точка. Общината публикува на интернет страницата 

си избирателните списъци, включително част I и II. Има и такова 

задължение. Или горе да го добавим „и публикува“. Да го добавим в 

точка 33 като част от другото правомощие.  

И ги публикува на интернет страницата си.  

Точка 34. Да отпадне от ИК. И второто изречение предлагам 

„вписаните граждани“. Остава ли срока? Да.  

Точка 35. Остава.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма как да пипаме срока.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имам предложение да стане 

текста „партия или коалиция включена в състава на местна 

коалиция, която след регистрацията на местната коалиция напусне 

състава ѝ.“ Да не е като възможност в разказвателен вид. Да бъде „се 

регистрира в ОИК за самостоятелно участие в изборите“ и да има 

срок до 17 часа. Да бъде в един и същи тон с останалите изрази на 

предходните точки. Да не е само като възможност.  

Точка 37. Госпожа Ганчева.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като става въпрос за ОИК да се 

добави както е в синхрон с другите, чл. 87, ал. 1, т.т. 12, 13 и 14.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, аз по тази точка имам 

по правните основания чл. 147, мисля че ал. 6, а не ал. 1. И чл. 148 

също е ал. 6. Точно в тях се казва, че те регистрират с решения.  

Точка 38. Няма.  

Друго по страница 4. Няма.  

Страница 5.  

Точка 39 предлагам основанието да бъде чл. 187, ал. 1.  

По точка 40. Няма.  

Точка 41 предлагам да стане „условията и реда за 

предоставяне на време“. и правното основание да бъде ал. 5 на чл. 

198.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Във връзка с точка 40 правното 

основание чл. 180, там срок не по-късно от 40 дни не се визира 

никъде. Предполагам, че този срок е взет от чл. 187, ал. 1. При това 

положение предлагам да бъде чл. 180 във връзка с чл. 187, ал. 1.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: На чл. 41 освен ал.5. 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Само условията и реда за 

предоставяне.  

Точка 42. Предлагам да бъде в единствено число. Данните за 

банковата сметка предназначена за обслужване. Така е в закона в чл. 

163, ал. 1. А срока 40 дни откъде взимаме? В точка 44 е 35 дни. 

Отново е със Сметната палата и банковата сметка на местните 

коалиции. И на двата срока имам въпросителни.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Най-вероятно този срок е 40 дни, 

тъй като тогава изтича срока за регистрация. И най-вероятно това е 

логиката с 40 дни.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Няма го установен в 

разпоредбата на закона, затова питам откъде идва.  

Точка 43. Има ли предложения по точка 43? Датата остава 

ли?  

Точка 44. Предлагаме тук корекция да бъде банковата им 

сметка предназначена за обслужване. И за да има единство с по-горе 
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вече сходния текст, да стане: „както имената на длъжностните лица 

и да се изпише.“. Така е в предходния. Така както е в точка 42. То е 

абсолютно идентично и имаме различна редакция в двете съседни 

точки. Точки 42 и 44 са сходни. Само нивото е различно.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И срока си остава.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Точка 45.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, точка 40, първо трябва да остане 

само чл. 180 не във връзка с чл. 187 и не 40 дни преди изборния ден. 

А договорите се обявяват на интернет страницата в тридневен срок 

след подписването им. Ние като даваме 16 септември срок това 

означава, че договорите се сключват след това. Тук става въпрос, че 

медиите трябва да обявят на страницата си информация за 

сключените договори, а не за тарифи и условия.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, в точка 43 казваме, че 

кмета на общината съобщава за провеждане на консултации за 

съставите на СИК. Нямаме обаче кога той ги провежда тези 

консултации. Чл. 91, ал. 3 да го видим. Всички срокове са 35 дневни 

до онази точка, провежда консултациите, дали да не бъде едно след 

друго. Обявява ги и провежда ги. Само 35 дни са сроковете. То се 

загубва.  

Предложението ми се оказва точка 50 да мине след точка 43.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ако  са 16-ти, 17-ми, 18-ти и 19-

ти консултациите трябва да са на 20-ти.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Бойкинова 22-ри ли 

предлагате да бъде датата?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Датата 22-ри е официален 

почивен ден.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Предлагам колеги, точка 43 срока да 

е 16.09.2019 г.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Тогава точка 44 колко да стане?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да стане 20-ти.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Страница 5 приключихме ли? 

Да.  

Преминаваме на страница 6.  



52 

 

Мисля, че чл. 144, ал. 1 е правното основание.  

Колеги, едно предложение имам. Член 144, ал. 5. Член 144 ал. 

1 е в неразривна връзка с ал. 5 и ал. 6, защото едното следва от 

другото.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, точка 57 ще дойде по-

напред като номерация на 32 дни срок.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. На 

страница 6 сме. Остават ли така датите? Имаме решение за 

регистрация на кандидатските листи. Остава 24 септември. Ако няма 

други бележки по страница 6 да минем на страница 7.   

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Точка 50 отива по-напред на 

страница 6 и датата е 20 септември както се разбрахме.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.  

КАТЯ ИВАНОВА: Точка 56 предлагам към правните 

основания да се прибави разпоредбата на чл. 87, точка 14, която 

предвижда правомощията на УИК. А именно, че регистрира и 

обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и 

инициативните комитети за избиране на общински съветници и 

кметове и тя да бъде изведена преди чл. 414, ал. 3, която визира 

документите и сроковете.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, отново сме на страница 

7. Точка 60 дали правните основание не са чл. 138, точка 2 и чл. 146, 

точка 3? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тогава какъв срок да сложим по 

точка 60? Член 149, ал. 5 и 6 си дава 32 дни срок. Там няма как да го 

пипаш.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Дали точка 60 да не стане 35 

дни за да е повече от 32.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моето предложение беше на 

целия 138 и целия 146. Има предложение от госпожа Стоева да е с 

точките. Няма проблем. Както кажете колеги.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Остава ли срока колеги? Дали 

31 не е в противоречие със срока по-горе от 32 дни. Дали не трябва 

да е 35 дни?  
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Продължаваме на страница 7. Други бележки?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точка 63 след това точка 62. В 

смисъл първо теглим жребий за поредните номера на бюлетините и 

след това реда за представяне и т.н.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Точка 63 става точка 62 и точка 

62 става точка 63.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки по страница 7? 

Няма.  

Преминаваме на страница 8.  

Да остане ли точка 67? Министерският съвет предоставя 

средства на общините и на областните администрации.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Предлагам да остане ангажимента на 

Министерския съвет по чл. 18. Да остане точка 67.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки колеги на 

страница осем?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точка 70. Кметът на общината 

предоставя а ОИК протокола и другите книжа от проведените 

консултации. Датата е 26 септември при положение, че ние 

решихме, че консултациите ще се проведат не по-късно от 29-ти и 

шест дни са много дни документите да стоят. Максимум два дни. 

Протоколът се изготвя почти веднага.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: В точка 70 предлагате 24 

септември да бъде срока. Добре 25-ти. Да имат един ден след 

празниците да си огледат добре нещата.  

Ако няма други бележки по страница 8, колеги  да преминем 

на страница 9.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Член 417, ал. 4 е когато ОИК откаже 

или обяви недействителност, 30 дни могат да предложат нов 

кандидат и хипотезата на ал.5, изречение второ когато се откажат.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре точка 72 ще бъде след 

точка 66.  

За началото на кампанията час ще има ли?  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам от да отпадне.  
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СИЛВА ДЮКЕНДЖЭИЕВА: Има го от, защото определя 

началото. Защото иначе 30 дни е 26-ти.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Ако е 27-ми се подразбира, че се 

започва от 00.00 часа.  

Продължаваме по точки 75, 76. Остават ли тези дати?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: По точка 77 да помислим. ОИК 

назначава СИК при положение, че документите в ОИК определихме 

дата 25-ти до 1 октомври. Мисля, че може малко да изтеглим срока. 

Да ги назначат по-рано, за да има време за промени и евентуално 

обучението да се предполага, че вече са извършени всички замени.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Дата 25-ти е сряда. Другият 

вариант е 27-ми. Три дни ще ни стигнат ли? Тогава до 30 септември.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има големи ОИК – Варна, 

Бургас.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Николов имате 

думата по точка 76. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В чл. 418, ал. 4 и ал. 5 няма срок в 

рамките на който, ОИК да установи резултата от проверката, както и 

да констатира, че независим кандидат не е подкрепен от 

необходимия брой избиратели. Затова предлагам има такъв срок в 

чл. 418, ал. 2 за проверката. Той е 27 дни. Затова предлагам в точка 

76 при условие, че няма срок да си остане правното основание чл. 

418, ал. 4 и ал. 5, но срока да бъде преместен с един ден назад. А 

именно да стане 26 дни при условие, че проверката се прави в срок 

до 27 дни и няма легален срок за другото. Да дадем поне един ден на 

съответните ОИК да констатират резултатите от проверката и да се 

приемат решенията съответно. Не по-късно от 26 дни преди 

изборния ден. Съответно 30 септември.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Николов приема. 

Отказва се от направената поправка. Други предложения на 

страница 9 има ли? Няма.  

Преминаваме на страница 10. Връщаме се на страница 9. 

Госпожа Бойкинова.  
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да обсъдим точка 82. При 

кмета на общината се провеждат консултации.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Искам да кажа, че има несинхрон в 

срока за формиране на секционна избирателна комисия за 

консултациите. Гражданите имат право 14 дни преди изборите да си 

подадат заявлението и тогава да стане ясно има ли 10 заявления и да 

стане ясно, дали ще има законови условия за СИК. А съответно на 

кметовете им е вменено задължение по силата на закона, 18 дни 

преди изборите да обявят консултациите и 15 дни когато още не е 

ясно дали ще има необходимия брой заявления да проведат или не. 

Следователно това, което може да се направи тук е в точка 82, 

вместо не по-късно от 18 дни преди изборите съответно да се 

премине към по-късен срок. Беше записано в решението за хората с 

увреждания, но не и в решението за СИК-овете.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Да се синхронизира срока.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Дванадесет дни е 14 октомври. 

Тогава ще останат ли тези основания?  

Във връзка с чл. 37, ал. 1 ли е?  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, само предлагам да не 

пишем във връзка. Във връзка започва да става трудно четимо. Да 

бъдат двата текста един под друг, както по-нагоре е залегнало.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Консултациите за подвижната 

СИК, тя ще си отиде при срок 12 дни. Ще бъде преместена.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други по страница 9.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: По точка 83.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Да стане 16 септември.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И то ще си отиде на съответното 

място.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Още поправки по страница 9 

има ли колеги.  

Преминаваме към страница 10. Госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По точка 81 съм си отбелязала на 

страница 9, че може да посочим във връзка с чл. 202, ако трябва да 

сме изчерпателни. А по страница 10  на точка 87, чл. 468 трябва да 
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отпадне. По точка 91 понеже става въпрос за ОИК, чл. 87, ал. 1, т. 11 

да се добави.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Да стане не по-късно от 9 дни, 

точка 88.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това е 17 октомври, което 

означава 9 дни. Крайният срок става 17-ти по точка 88.  

До 15 часа на 26 октомври е срока. Други бележки няма.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания по страница 

10 има ли? Няма.  

Преминаваме на страница 11.  

До 15 часа на 26 октомври е срока. Други бележки няма.  

На страница 12 сме. На точка 102 казва госпожа Солакова до 

17.00 часа. И точка 103 до 17.00 часа.  

Точка 107 да членуваме социологическите проучвания.  

Страница 13.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Точка 112 торбите да са чували. 

Добре.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки на стр. 13. Тук 

са малко точки с голямо съдържание.  

Преминаваме към страница 14.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам на точка 116 и ги 

изпраща в ЦИК да отпаднат думите.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: И да остане ОИК сканира и ги 

публикува.  

Госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам точка 115 да бъде така 

както е законовия текст на чл. 456. Общинската избирателна 

комисия създава база данни чрез компютърна обработка на 

протоколите в СИК в изборния район.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: На страница 14 има ли 

редакция, поправка, добавка? Няма.  

Преминаваме на страница 15.  



57 

 

Дори си мисля дали да включваме издаване на 

удостоверението. То следва от решението за избор. Има 

удостоверителен характер. Не е някакво самостоятелно правомощие.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нека да си стои. 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Добре, да си стои.  

Да се върнем на страница 15. По страница 15 има ли други 

предложения? Няма.  

Колеги, първо четене мина.  

СЛАВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Ние благодарим на докладчика 

предоставил ни e един много добър материал. Лесно е да се нанасят 

поправки, но да се напише е трудно.  

Колеги, продължаваме.  

Госпожа Солакова има думата.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с обнародването 

на Указа на Президента за насрочване на общите местни избори за 

27-ми  и с оглед на необходимостта от снабдяване с информация за 

броя на избирателите, броя на списъка на кметствата в които ще се 

произведат избори, макар и това да са едни предварителни данни ви 

предлагам да изпратим писмо до председателя на Националния 

статистически институт, както и до главния директор на Главна 

дирекция „ГРАО“, господин Гетов към МРРБ, за да можем да 

получим тази справка. Виждате, че в писмото до ГД „ГРАО“ имаме 

искане и за броя на избирателите по общини и по кметства с 

население над 350.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Който е съгласен колеги, моля 

процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева,), против – няма.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Продължава госпожа Солакова.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикувана докладната записка, както и приложенията 

относно финансовия отчет за касовото изпълнение на бюджета и на 

сметките за чужди средства, оборотна ведомост и друга отчетна 

информация за второ тримесечие на 2019 г. Заедно с отчета за 

изтеклия период, ние имаме и прогнозното разпределение за 

оставащите месеци до края на 2019 г.  

Съгласно указанията на Дирекция „Държавно съкровище“ на 

Министерство на финансите тези данни са изпратени чрез уеб 

базираната информационна система в срок на 15-ти и е получен 

статус одобрен на 16-ти. Останалите справки са представени на 17-

ти и са одобрени на 18-ти. Те са изпратени и по електронната поща 

на длъжностното лице, което отговаря за Централната избирателна 

комисия.  

Приложени са копия от индивидуалните протоколи за 

одобрение на отчетите на хартиен носител, касовия отчет на 

електронен носител, декларациите, които са необходими. Описани 

са подробно в докладната записка с оглед и на сроковете.  

Предлагам ви да одобрим с протоколно решение документите 

така както са представени. Да се предприемат необходимите 

действия.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по гласуване 

моля.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), 

против – няма.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова продължава.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на работно 

заседание на работна група 1.1 вчера разгледахме няколко проекта 

на решение, с които да представим днес на вниманието на 

заседанието на Централната избирателна комисия.  
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Първо благодаря за активното участие на всички колеги в 

разширен състав. Първият проект, който искам да ви представя е 

проекта на решение за определяне на възнагражденията на 

членовете на общинските избирателни комисии на секционните 

избирателни комисии подвижните за изборите.  

Това което като начало искам да кажа е, че предложението и 

на работната група е да определим и да представим на вниманието и 

на Министерство на финансите, за да се съобрази при подготовката 

на проекта на план сметката за изборите, едни достойни 

възнаграждения на членовете както на общинските избирателни 

комисии, така и на секционните избирателни комисии, за да може да 

разчитаме на участие на високо квалифицирани лица. Знаете, че 

ниското възнаграждение за членовете на секционните избирателни 

комисии не достатъчно мотивира образовани и млади хора да 

участват в съставите на СИК.  

В тази връзка ние сме длъжни да направим и тази стъпка, 

като опит за подобряване на работата на секционните избирателни 

комисии и подобряване на качеството на самите протоколи за 

отразяване на данните от гласуването в съответната секция.  

Както ви казах предложението ни е и за членовете на 

общинските избирателни комисии по същия начин. Знаем, че това са 

тежки избори с много обемна работа. Много интензивно се работи. 

Кратки са сроковете в сравнение с практиката в най-новата история 

на страната от 2015 г. За първи път тогава общинските избирателни 

комисии работят в много кратки срокове преди изборния ден. Преди 

това те бяха назначавани в един по-далечен срок.  

В този смисъл предложението ми е, като база сме взели 

размера на минималната работна заплата одобрена с ПМС 52 на 

Министерския съвет за тази година, както и часовата ставка 

съответно за възнагражденията на секционните избирателни 

комисии.  

В първата точка в която определяме месечното 

възнаграждение на членовете на общинските избирателни комисии, 

ние сме ги разделили на няколко групи, съобразявайки се с обема на 
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работа и с вида на изборите, с броя на секциите включително. 

Разделили сме ги на две основни групи. В общини с до 350 секции 

включително и от 351 до 1000 включително. Третата отделна група е 

Столична община, която е най-натоварената в местните избори. 

Защото това е комисията, която фактически изпълнява функциите на 

три комисии при национални избори и при европейските избори, 

както бяха последните.  

Виждате предложението ни за размерите на 

възнагражденията в първата, втората и третата група, която е само 

Столичната община. А във втората група са включени и общинските 

избирателни комисии с районно деление.  

Вчера обсъдихме и този въпрос, дали и тях да обособим като 

отделна група. Но в крайна сметка надделяха становищата, че те 

следва да бъдат заедно с другите общински избирателни комисии, 

които като брой на секции се доближават до тях.  

Съставът на комисиите в градовете с районно деление по 

принцип са с по-голям състав и така те ще си подпомогнат работата 

разпределяйки я между повече души.  

Във втора точка е предложението за възнагражденията на 

членовете на секционните избирателни комисии. Опитали сме се 

определим различни дейности, които да бъдат възмездени и 

поотделно да бъдат изписани в тази втора точка.  

Основната част на възнаграждението се формира като 

възнаграждение за изборния ден. Но предложението ни е 

възнаграждение да се дължи на всеки един, който участва в 

обучението.  

Всички знаем, че обучението се провежда в работни дни. 

Налага се да се ползва понякога и неплатен отпуск. Участието в 

обученията не винаги е достатъчно добро като брой на участвалите и 

преминалите обучение. Така че предложението ни тук е за обучение 

на членовете на СИК. Включително сме взели под внимание онова, 

което знаем от практиката.  

Обученията се провеждат в общинските центрове. Много 

често има хора, които от населените места нямат възможност да 



61 

 

пътуват до общинския център по различни причини, включително и 

защото са в програми за социално слаби и безработни. Така виждате 

предложението ни в точка 2.2.  

По същия начин сме се опитали да отразим и да се възмезди 

участието на членовете на секционните избирателни комисии при 

получаване на бюлетини, материали в предизборния ден, машини за 

гласуване. Включително за оформяне на помещението за гласуване. 

В този смисъл сме предвидили също изплащане на възнаграждения. 

И един от елементите на общото възнаграждение, което ще се дължи 

е да бъде и за предизборния ден. Включително разбира се това вече 

е традиционно от няколко избора насам. За тези членове на 

комисиите, които предават протоколите,  книжата и материалите на 

УИК, съответно на общинската администрация.  

Единственото различно от досегашната ни практика от 

последните избори е диференцираното заплащане на членовете в 

зависимост от това в каква община са в общините с брой до 350. 

Отново същото разделение. От 351 до 1000 и в Столична община. 

Тъй като в Столична община като време най-дълго се чака. Това са 

повече от 1500 секции. Толкова протокола трябва да бъдат приети от 

Столична  УИК.  

В секциите в които ще има машинно гласуване също ще има 

допълнително възнаграждение както и досега.  

При произвеждане на втори тур сме предвидили 

възнаграждението по точка втора, с изключение на това, което е 

предвидено за участие в обучението.  

Това което до вчера след обсъждане постигнахме съгласие 

изрично да запишем в нашето решение, че възнаграждението на 

член на УИК се дължи след произвеждане на изборите, съответно на 

втория тур там където се произвежда. Като участие в обучението и 

предаването трябва да бъдат удостоверени. За участие в обучението 

да се съставя списък от общинската администрация, който се 

подписва от служителя от общинската администрация и от 

членовете на УИК, които са провели обучението.  
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При получаването на бюлетини и книжа в предизборния ден 

и при предаването мисля, че досегашната практика с която сме 

запознати е този начин на удостоверяване. Така сме го изписали 

изрично в решението.  

В по-новия момент, в по-нататъшните точки, които са в общи 

линии повтарящи се от предишното решение за определяне на 

възнагражденията, изрично разпоредбата на чл. 97, ал. 4 за лицата, 

които са безработни и са социално слаби,  изплащането на 

възнаграждението и осигурителните вноски да не влече след себе си 

неблагоприятни последици. Това да бъде изрично написано.  

Към УИК както и досега сме предвидили възможност, както 

и Изборния кодекс казва, могат да се създават работни групи от 

специалисти. Както винаги сме предвидили  да бъдат привличани 

експерти и технически сътрудници със съответно възнаграждение и 

брой по РИК-ове. Като и вчера имаше такова предложение. Но и 

днес постъпи предложение по точка 1.3 в 10.2. Броя на експертите да 

се увеличи на пет, а на техническите сътрудници на 10. Това е 

Столична община. Знаете, че този брой може би няма да е 

достатъчен. Но с решението винаги предвиждаме възможност да се 

направи мотивирано искане от УИК и Централната избирателна 

комисия да даде разрешение.  

В изборния ден по един сътрудник с възнаграждение. Като на 

всеки 100 секции се определя по един такъв сътрудник. В някои 

случаи също сме разрешавали допълнителен брой.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Чухте 

доклада. Много обстойно е решението.  

Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз искам да взема отношение по точка 4, 

буква „б“. Сега ми направи впечатление. За удостоверяване на 

участието по точка 2.3. Тук се поставя печат на УИК. При 

получаването на книжата и материалите трябва да се постави този 

печат. И това за малките общини е допустимо. Но примерно 

Столична община общинската избирателна комисия разполага с три 

печата. Едновременно 24 района ще си получават книжата и 
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материалите. Може би трябва там да се поставя печат на общината, а 

не на УИК.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, вие си спомняте, че на 

последните проведени избори за членове на Европейския парламент 

при определяне на възнагражденията на членовете на РИК се 

наложи да приемем едно допълнително решение на чл. 238 във 

връзка с разходите за пътуване на онези членове на РИК, чийто 

постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, където се 

провеждат заседанията на съответната комисия. Дали не би било 

добре да предвидим и нещо такова още сега в решението, за да не се 

налага да приемаме евентуално по-късно допълнително решение?  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Ние и други неща предполагаме. 

И други хипотези има. Ние не знаем ще има ли, няма ли да има. Аз 

разбирам, че сте го обсъдили, уважаеми колеги, но мисля че 

практически е по-удобно да си го включим в това решение.  

Колеги, аз имам по точка 2 предложение. Възнаграждението 

на членовете на СИК продължаваме да стоим на тези ниски размери 

на възнагражденията на СИК. Ако искаме нещо да се подобрява и 

повече хора да имат желание и интерес към тази тежка работа, аз 

предлагам да направим предложение за по-големи суми и нека да 

оставим Министерство на финансите, Министерския съвет да ги 

преценят. Ако тук не променим базата и възнаграждението на тези 

хора, няма да привлечем и нищо няма да подобрим. Предлагам както 

е 66 лв., аз бих предложила на 100 лв. да ги вдигнем. Да започнем от 

100 на председателя.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз подкрепям предложението на госпожа 

Стоева. Предлагам председател – 100 лв., заместник – 90 лв. и 

секретар – 90 лв., член – 80 лв.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Вторият тур е по-лесен и да не 

бъде толкова голяма сумата.  

Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз доколкото разбрах 

предложението за първи тур е изменението на сегашната точка 2.1. 
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Да стане така: председател 95, заместник-председател и секретар 90, 

а за редови член съответно 80 лв. Това е предложението на колегата 

Войнов. А съответно предложението за втори тур е да се обособи 

една отделна точка. За втори тур на изборите да се възприемат 

сегашните предложения, които да бъдат закръглени.  

А именно за председател на СИК да бъде 65 лв., за 

заместник-председател и секретар 60 лв. и съответно за член 55 лв. 

Това е предложението за втория тур, тъй като там има по-малък 

обем работа и се гласува само за кметове и то само за имена.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Звучи разумно. Да видим дали 

ще бъде съгласувано подобно предложение. Да предложим това, 

което господин Николов последно дефинира. Други предложения 

колеги? Други добавки към проекта за решение?  

Ако няма предлагам докладчика да съобрази направените 

сега поправки и да го изпратим за съгласуване.  

Колеги, моля процедура по гласуване на предложения проект 

за решение. Гласуваме.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), 

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, този проект ще бъде 

изпратен на администрацията на Министерския съвет и на 

министъра на финансите.  

Сега ще ви помоля да погледнете във вътрешната мрежа 

също е обсъдено на работна група 1.1 вчера. Това е проекта за 

условията и реда за изработване на изборни книжа и материалите, 

което решение трябва по силата на закона да съгласуваме с 

Министерския съвет. Предлагам ви принципно да го одобрим. То е 

съставено на базата на досегашната практика, която имаме. Тук при 

всички случаи ние се нуждаем от становището на администрацията 

на Министерския съвет, защото става дума за разпределение на 

задачи между АНС, областни управители, кметове на общини с 
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посочване на конкретните материали, които имат задължението 

отделните органи и институции да изготвят, да изработят и да 

предоставят на съответните избирателни комисии.  

Моля да го погледнете. На този етап считам, че няма какво да 

обсъждаме, защото за нас е важно да чуем становището на 

администрацията на Министерския съвет, как ще си разпределят 

отговорностите в рамките на администрацията на изпълнителната 

власт на централно, регионално и на общинско ниво.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания по проекта за 

решение? Няма. 

Моля процедура по гласуване на проекта, за да го изпратим 

за съгласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), 

против – няма.  

Друг доклад имате ли? Няма.  

Госпожо Солакова благодаря.  

Госпожа Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, по молба на колегата 

Ганчева ще ви докладвам още един проект на принципно решение. 

Същият е под № 575-МИ в нейна папка от днешно заседание. 

Проектът на решение е относно определяне на вида, цвета и размера 

на чувалите (торбите), в които се поставят за съхранение изборни 

книжа и материали и вида и размера на кутиите за поставяне на 

отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването за 

произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019 г.  

Моля да се запознаете с проекта на решение. Ако имате 

някакви предложения да го поставим на обсъждане.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може ли в заглавието да не е при 

гласуването за произвеждане на изборите. Да е при гласуването на 
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изборите за общински съветници и кметове. Наслагва се гласуване и 

произвеждане.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), 

против – няма.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  

Колеги, само два доклада.  

По предишната седмица ви докладвах конференцията в 

Москва – Русия на 6 – 7 септември. Тогава се каза, че сме в тежък 

период на избори. Едва ли ще има някой, който може да се отдели. 

Още веднъж питам има ли някой колега, който би участвал? Знам че 

много биха участвали с удоволствие, но периода не е добър.  

Ако няма предлагам да изпратим едно благодарствено писмо 

за поканата. Да се извиним с изборите си, които са пречка за 

неучастие. И да помолим, ако може да ни изпратят документите от 

проведената конференция. Тя ще бъде интересна, свързана с 

електронното гласуване, защото ще ни бъдат от помощ. Има писмо с 

това съдържание. Моля да го видите и ако сте съгласни да гласуваме 

изпращането на такова писмо.  

Ако няма бележки, моля процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева,), 

против – няма.  

Колеги, отново поставям въпроса за Любляна – 24 – 26 

септември. Знаете вече няколко пъти го поставяме. Предлагам до 

утре да решим. Защото ако ще ходят колеги да изпратим 

своевременно отговори и да купим билети в период, когато те все 

още са евтини. До там има евтини полети. Така че моля ви мислете 

до утре.  

Благодаря за участието в днешното заседание. 
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Закривам заседанието.  

Насрочвам утрешното заседание в 11.00 часа, защото има 

конкурс преди това.  

 

 

(Закрито в 17,30 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

Божидарка Бойчева 

 

Силвия Михайлова 

 


