
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 82 

 

На 19 юли 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е н     р е д: 

 

1. Хронограма за изборите за общински съветници и  кметове 

на 27 октомври 2019 г.  

Докладва: Силва Дюкенджиева  

1а. Възнаграждения.  

  Докладва: Ерхан Чаушев  

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

  Докладват: Силвия Стойчева и Мирослав Джеров  

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

наказателни преписки.  

  Докладват: Емил Войнов и Мария Бойкинова  

4. Разни.     

Докладват: Таня Цанева, Кристина Стефанова 

   и Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 
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Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Таня 

Цанева.  

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Николай Николов и Цветанка 

Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 11,25 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията. 

 

*   *   * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги!  

Откривам днешното заседание.  

Имате проект за дневен ред.  

Отсъстват колегите, които са в болнични и в годишен отпуск. 

Другите комисари са налице.  

Има ли други желаещи да се включат в дневния ред?  

Госпожа Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо Председател, моля да ме 

включите в точка „Разни“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  

Госпожа Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В точка „Доклади по дела, жалби, 

сигнали и административнонаказателни преписки“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

Други колеги?  

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В точка „Възнаграждения“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Като точка 1а.  

И госпожа Солакова в точка „Разни“.  

Не виждам други желаещи.  
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Колеги, процедура по гласуване на предложения дневен ред с 

допълненията.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров и Таня Цанева); против - няма.  

 

Колеги, започваме с т. 1а. 

1а. Възнаграждения.  

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-80 от 

9.07.2019 г. сме получили искането от Общинска избирателна 

комисия – Котел, за изплащане на възнаграждения на членове на 

ОИК във връзка с проведено заседание на 28 юни 2019 г., на което са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и осем 

членове, на което заседание са прекратили правомощията на 

общински съветник, съответно са обявили за избран следващия от 

съответната листа.  

По преписката има и съответната счетоводна справка и 

контролен лист.  

Поради което предлагам на основание наше Решение № 2901-

МИ от 15.11.2015 г., т. 1, б. „г“ да им се изплатят тези 

възнаграждения.  

Освен това се иска и изплащане на транспортни разходи на 

председателя и заместник-председателя на тази комисия. В 

контролния лист има забележка, че транспортните разходи за 

членовете на ОИК следва да бъдат изплатени от община Котел.  

Предлагам да одобрим изплащането на възнаграждения за това 

заседание, съответно в писмото да опишем и за транспортните 

разходи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.  
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Има ли въпроси към докладчика? Няма.  

Моля, процедура по гласуване, колеги – да одобрим 

изплащането на възнаграждение и на транспортни разходи.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров и Таня Цанева); против - няма.  

Заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-2781 от 

15.07.2019 г. сме получили искане от ОИК – Смолян, за изплащане 

на възнаграждение за проведено заседание на 10.07.2019 г., на което 

са присъствали председател, заместник-председател, секретар и пет 

членове, на което заседание са прекратили правомощията на кмета 

на кметство Славеино.  

Поради което на основание наше Решение № 2901-МИ от 

15.11.2015 г., т. 1, б. „в“ предлагам да се изплатят възнагражденията 

на ОИК – Смолян.  

По преписката има съответната счетоводна справка и 

контролен лист.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате ли 

въпроси? Не виждам.  

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров и Таня Цанева); против - няма.  

 

Колеги, имаме да довършим два въпроса от вчера.  

4. Разни.  
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Давам думата на госпожа Стефанова. Започнахме с 

посещението на Корейската делегация, нека го довършим.  

Заповядайте, госпожо Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с 

провеждането на срещата с Националната избирателна комисия на 

Корея на 2 август 2019 г. от 11,00 ч., предлагам да одобрим разход 

от перо „Представителни“ за посрещане на делегацията – до 500 лв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.  

Аз тогава ще бъда в отпуск. И госпожа Солакова ще бъде в 

отпуск. Остават трите заместник-председатели. Вие ще ги 

посрещнете тук гостите и ще прецените кои ще вземат участие в 

срещата.  

Да гласуваме ли предложението на госпожа Стефанова?  

Колеги, процедура по гласуване на протоколно решение.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Емил 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров и Таня Цанева); против - няма.  

Давам думата и на госпожа Цанева. Тя вчера започна доклад за 

предстоящата Международна среща в Любляна.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  

Колеги, моето мнение, надявам се то да съвпада и с Вашето, е, 

че ACEEEO е нашата структура, нашата организация. Ние сме член 

на тази асоциация и затова е редно да имаме участие. Наистина, в 

изборен период сме, това е на 25 или 26 септември, ние вече ще сме 

назначили общинските избирателни комисии. Разбира се, работата 

няма да е малко, но смятам, че за два до три дни може би най-добре 

е двама членове да присъстват. Предлагам единият да бъде 

председателят – нова комисия сме с нов председател и е редно на 

тази годишна конференция на Асоциацията да бъдем представени от 

нашия председател.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да гласуваме, че ще 

участваме с двама души, нашата делегация ще бъде водена от 

госпожа Стоева и още един колега.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, периодът е 

много сложен. Знаете, че аз вчера предложих едва ли не да откажем, 

както отказахме в Москва, вече изпратихме писмо, но това е много 

важна годишна конференция и ние не бива да изоставяме завоювани 

позиции. Разбирам, че ЦИК е с много добро участие и не е редно.  

Хубаво е да отидат двама души, ще видим как. Да приемем 

сега на първо четене, че ще отида. Дотогава ще видим как вървят 

изборите, може и някой от заместник-председателите да отидат. Но 

поне двама души, защото на такъв форум един човек не седи много 

добре. Сигурно трябва и доклад да се представи.  

Да уведомим тогава домакините, че ще отидат двама души и 

да видим по-подробно програмата, темата, докладите, за да имаме 

подобаващо участие.  

Да гласуваме ли тогава да изпратим делегация от двама души в 

Любляна? Добре, колеги.  

Процедура по гласуване на протоколно решение.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Емил 

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

Джеров и Таня Цанева); против - 1 (Мария Бойкинова).  

Госпожа Ганчева има думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що гласуваното 

протоколно решение – да, безспорно ACEEEO е една от 

асоциациите, в които ние членуваме. Аз също считам, че форумът е 

висок. Може би докладчикът да я сложи на лесно достъпно място, 

защото знам, че за такава конференция може да участват и колеги с 

доклади, без да част от делегацията, за да видим крайните, 



7 

 

финалните дати, ако някой колега реши. Издава се една книжка, 

сборник, ние традиционно участваме в нея. Това е отделно от 

участието ни като част от самото мероприятие на място.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

И госпожа Цанева иска думата.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в заседание с вчерашна дата в папка 

с моите инициали, № ЦИК-0765/4 са темите, по които ни се 

предлага, че можем да участваме с доклад, така че можете да се 

запознаете. Аз го докладвах на заседание вчера.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.  

 

Колеги, по точка 2 от дневния ред:  

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

Господин Джеров, заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-71, качено 

е в моята папка от днес, от 18.07.2019 г. от господин Нуридин 

Исмаил – кмет на община Хитрино, област Шумен, с което се иска 

разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се, 

както е описано, в което се съхраняват изборни книжа и материали 

от изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България през 2014 г. и предаването им на отдел „Държавен архив“, 

гр. Шумен. Достъпът до помещението е необходим във връзка с 

изтичане срока на съхранение и предаването на книжата и 

материалите на отдел „Държавен архив“, гр. Шумен.  

Подготвил съм проект за решение, с което им разрешаваме 

отварянето на запечатаното помещение, както е описано. Предлагам 

го на Вашето внимание.  

Готов съм да приема изменения и допълнения.  
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Ако сте съгласни, ще Ви моля, госпожо Председател, да бъде 

подложено на гласуване. Благодаря ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Не виждам изказвания.  

Моля, процедура по гласуване на проекта за решение.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров и Таня Цанева); 

против - няма.  

Така приетото решение е с № 558, колега Джеров.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Нямам повече. Благодаря Ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По тази точка доклад 

има и госпожа Стойчева.  

 

По точка 3: 

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

наказателни преписки. 

Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви постъпил сигнал с вх. № МИ-15-113 от 

18.07.2019 г. Можете да го видите в моя папка.  

Сигналът е от Цветан Атанасов – председател на Общинска 

избирателна комисия в община Червен бряг. Цветан Атанасов 

сигнализира, че в с. Радомирци на определени адреси са се 

регистрирали лица, които нямат нищо общо със селото, а целта им е 

гласуване на предстоящите местни избори. Подателят на сигнала е 

посочил адресите, на които има регистрирани такива лица и моли 

Централната избирателна комисия да разпореди на компетентните 

органи да извършат проверка по случая.  
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Предлагам сигналът да бъде изпратен по компетентност на 

Районна прокуратура – Червен бряг.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте доклада. Няма изказвания.  

Моля, колеги, гласуваме предложението за изпращане на 

сигнала до Районна прокуратура – Червен бряг.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Емил 

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

Бойкинова и Таня Цанева); против - 1 (Севинч Солакова).  

Госпожо Бойкинова, заповядайте по тази точка.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е 

проект за решение № 571 и то е относно налагане на 

административно наказание на доставчика на медийни услуги 

„168 часа“ ЕООД.  

Централната избирателна комисия, въз основа на Решение 

№ 431, с което е установила нарушение на разпоредбата на чл. 205 в 

изборния ден, е упълномощила председателя на Централната 

избирателна комисия, който е съставил Акт № 41 против „168 часа“ 

за това, че на 26 май 2019 г. на интернет страницата на 24 часа.бг са 

публикувани предварителни данни от резултатите от гласуването. 

Постъпило е възражение от „168 часа“, в което се оспорват 

направените констатации в него. Възражението е неоснователно. 

Установеното в акта нарушение се доказва в приложените 

доказателства в административнонаказателната преписка. Същото 

не е маловажен случай и предвид това, че е извършено за първи път, 

с оглед тежестта на нарушението предлагам да вземем решение, с 

което да наложим имуществена санкция в минималния размер от 

2000 лв., предвидени в разпоредбата на чл. 475, ал. 1 от Изборния 

кодекс.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Бележки има ли?  

Ако няма, моля процедура по гласуване на представения 

проект за решение.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева и Таня Цанева); 

против - няма.  

Решението е № 559, госпожо Бойкинова.  

Имате и още доклад?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Цанева отново.  

 

3. Разни. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Вчера, когато докладвах за 16-ата 

конференция на Венецианската комисия, пропуснах да докладвам 

изпратения до нас въпросник: как е преминала конференцията, как 

оценявате организацията, съдържанието, дебатите и работните 

срещи, и как оценявате като цяло проведената конференция?  

Отговорите са: отлично, много добре, добре и зле. 

Предлагам отговорите да бъдат: много добре на всички тези 

въпроси, защото наистина конференцията беше организирана и 

проведена на високо ниво.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим, госпожо 

Цанева.  

Госпожа Стефанова има думата.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-25-

19-3 от 18 юли 2019 г. сме получили отчета със сертификатите от 

Българската национална телевизия в оригинал. Ние сме ги 
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коментирали и съм ви ги представила в отчета за бюлетините и в 

анализа на разяснителна кампания.  

Във връзка с одобрените приемо-предавателни протоколи на 

16 юли 2019 г., които са по договори с „Информационно 

обслужване“, единият е в изпълнение на Договор № 29, другият е за 

провеждане на онлайн видеообучението, предлагам да 

упълномощим госпожа Стоева да извърши плащането по тях.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли въпроси 

към госпожа Стефанова? Не виждам.  

Моля, процедура по предложеното протоколно решение.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Таня 

Цанева; против - няма.  

Колеги, ние се справихме с трите точки от дневния ред.  

 

Да се върнем на първа точка: 

1. Хронограма за изборите за общински съветници и 

кметове на 27 октомври 2019 г.  

Давам думата на госпожа Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, проектът Хронограмата е 

качен в днешното заседание с корекциите, които вчера обсъждахме в 

залата. Ще видите, че в началото само на едно място има с червено 

отбелязан срок. Това е за план-сметката – дали да го оставяме, или 

просто да няма срок? Понеже по Закон е 55 дни за приемане на план-

сметката, затова стои срокът 1 септември в червено. Ще преценим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Започваме да работим, 

колеги. Предлагам, както вчера.  

По първа страница – имате думата.  
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Предлагам в т. 5, колеги: „ЦИК определя възнагражденията“ 

да сложим „на членовете и специалистите“.  

И в последната т. 9 – срокът е 30 юли. Горе е 31-ви. Или 

трябва да изнесем помоему тази точка по-отпред, или да сложим 

срок 31-ви. Датата излиза от ритъма на горните две.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да е 31-ви ли? Няма проблем.  

Какво правим с т. 3?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние не можем да 

определяме действията на Министерския съвет, те само съгласуват с 

на.  

Да запишем законовия срок и да не слагаме до дата, защото не 

е в нашите правомощия.  

Имате думата, колеги.  

Ако няма друго, минаваме на втора страница, колеги.  

Госпожа Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Датата на т. 12 това ли е?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Дайте да видим пак 

срокът.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Точка 12 е, че при кмета на 

общината се провеждат консултации за състава на ОИК и сме дали 

19 август, а след това за изпращане даваме 24-и в по-долните точки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: 19-и е понеделник, 24-и е 

събота. Ако искате да го върнем на някой работен ден – 22-ри, или 

23-и. Кажете, колеги.  

Ако искате т. 12 да стане 20-и и после 23-и – петък, все пак да 

не е събота.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, т. 12 става със срок 20-и, 

така ли? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Какво приемаме, колеги? 

23-и или 24-и? Добре, да остане 24-и. 
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Забележете, т. 13 остава с 19 август. Да остане ли 19 август и 

да я местим по-напред, или да стане 20-и.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да остане така, както е 

предложено в проекта.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не може да остане там, 

защото датата е друга.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ще ги разместим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е обикновеното 

наше решение за печатите. Или променяме датата, или мястото й.  

И какво приемаме – т. 13 става т. 12 и обратно, заради датата? 

Добре.  

В т. 12 променихме датата от 19-и на 20-и.  

Друго на страница 2, колеги? Не виждам.  

По трета страница, колеги.  

Ако няма бележки, да минем на страница четири.  

Предлагам т. 32, колеги, чисто граматически да започне: 

„Общинската администрация обявява предварителните списъци и ги 

публикува“, защото общо взето започваме с подлога – този какво 

прави, а не страдателно: „Списъците се обявяват“. Да започнем с 

„Общинската администрация обявява и публикува…“.  

По т. 34 дали да не бъде „заявления за регистрация“, вместо 

„заявленията си“?  

Други колеги по страница 4?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, прощавайте, на т. 37 в 

основанията дали чл. 402 да мине преди 413, за да вървят в 

хронологичен ред?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И така ще го направя за всички – 

да вървят в хронологичен ред.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И в т. 33 да отпадне 

втория път „ал.“.  
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Благодаря. Толкова труд положихте от вчера до днес да 

преведете материала в този вид. Благодарности!  

Гледайте предимно сроковете, колеги. Стигнахме до 

16 септември.  

Ако няма друго по четвърта страница, да я затворим и да 

преминем към страница 5.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: По т. 40 за доставчиците?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: В т. 40 трябва да остане само чл. 180, който 

касае обявяване на договорите, а чл. 187, ал. 1 да отпадне.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Съгласна съм. Вчера е било само 

чл. 180 и сме добавили чл. 187. Затова фигурира.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, на пета страница 

сме. Кажете който прави връзката и с другите действия. Правилно е 

така, но ни казвайте къде да проверяваме.  

Обсъждаме консултациите за съставите на СИК. Те трябва да 

приключат на 20 септември.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, приемаме, че на 16.09.2019 г. 

трябва да се обяви публично поканата за насрочване на 

консултациите, на 20 септември трябва да се проведат 

консултациите, на 26-и най-късно да бъдат изпратени всички 

документи до ОИК, и до 30.09. общинските избирателни комисии да 

назначат секционните избирателни комисии. Мисля, че сме оставили 

възможност и достатъчно време да бъдат насрочени и проведени.  

В т. 65: „Кметът на общината представя в ОИК протокола и 

другите книжа от проведените консултации и предложенията на 

партиите и коалициите за съставите на СИК, когато не е постигнато 

съгласие“ сме приели 25.09.2019 г.  

А в т. 71, когато е постигнато съгласие, е 26.09.2019 г.  

Датата трябва да бъде една и съща.  
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В т. 71 си е 26-и. В т. 65 ще стане 

също 26-и и ще се премести, ако се налага. Сега не мога да преценя.  

Ние не сме на страница 8, но понеже отидохме там, моля после 

да ми напомните, че имам предвид, че т. 65 и т. 71 са два случая на 

едно и също действие и няма причина да са отделени с толкова 

други действия, вместо да си вървят заедно. Винаги е чл. 91, ал. 7, 8 

и 9. Кметът изпраща – едната е хипотеза на съгласие, другата 

непостигнато. Разделили сме ги доста и изглеждат сякаш нямат 

нищо общо.  

Колеги, още сме на страница 5. Да я приключим.  

Точка 42, словесната част: „Съобщава публично и 

публикува…“ Предлагам второто да бъде „и обявява на интернет 

страницата“.  

Друго по страница 5, колеги? По сроковете?  

Ако няма, моля на страница 6.  

Много дати сме заложили на 21 септември 2019 г. Събота е и е 

част от трите празнични дни. Не, че ние няма да сме на работа, това 

е ясно. Въпросът е как ще се справят адресатите.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, разбирам, че 21-ви за 

някои ще бъде почивен ден, за някои ще бъде работен. Това са 

законови срокове, така че ще си остане 21 септември, както е.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, по 

страница 6.  

Ако няма, минаваме на страница 7, колеги.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В т. 58 сме дали час „17,00 ч.“. 

Това е на общинските комисии. Да си остане ли така, или да им 

оставим на тях да решават?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Предлагам ние да сложим срок, защото не 

може различните общински избирателни комисии да поставят 

различен часови срок.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  
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Натрупват се малко изречения в т. 50. Завършва с „избори 

пред ЦИК“. И ново изречение: „ЦИК взема решение…“ Лично аз 

мисля, че идва в повече какви са нашите действия. Иначе на доста 

други места трябва да кажем и какво следва после.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре. Ако кажете ще отпаднат 

вторите изречения от т. 50 и 51.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Помислете си, колеги, 

как би изглеждало без тях.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Второто изречение на т. 50 и т. 51.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Смисълът на второто изречение е, че 

този срок е един и е краен срок.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тогава искате ли да 

направим така т. 50: „… може да поиска заличаване пред ЦИК и 

ЦИК приема решение за заличаване“.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: „ЦИК“ може и да отпадне. Ние си 

знаем, че трябва да приемем решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Или „която приема 

решение за заличаване на регистрацията“. Да не ги повтаряме.   

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това е в т. 50. А в т. 51?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Би трябвало да 

възприемем пак този начин на изписване.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Точка 53 според мен може да бъде 

обединена в едно изречение, което да звучи по следния начин: 

„Инициативните комитети предават на ОИК списъка на лицата, 

които подкрепят регистрацията на независим кандидат на хартиен 

носител и на технически носител в структуриран електронен вид, 

заедно с другите документи за участие в изборите“.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, приемам да се обединят.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, по-добре става.  
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Други бележки по страница 6, колеги, към която се върнахме?  

Госпожа Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точка 52: „Партиите, коалициите, 

местните коалиции и инициативните комитети правят предложения 

в ОИК на кандидатските листи“. Понеже е същият срок, сложи точка 

55 след т. 52. Точка 55: „ОИК приема решения за регистрация на 

кандидатските листи“. И датата е една като краен срок, и като 

последователност на действие.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Точка 55 да стане след т. 52. Ще 

се преномерират.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги по 

страница 6?  

Отново на страница 7, колеги.  

Точка 64, колеги, дали да не стане едно изречение? След като 

одобрява  споразумението и го изпраща незабавно. Да не ги делим 

на много изречение.  

Ако няма бележки по страница 7, минаваме на страница 8, 

колеги. Дискутираната страница. Вече сме на 26 септември.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Точка 65, колеги, разбираме ли се, 

че става 26-и?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам датата да остане 25-и, 

включително и т. 71 също да стане 25-и, за да имат повече време 

общинските избирателни комисии за назначаване на секционните. 

Това няма да окаже влияние на малките общински избирателни 

комисии, но напомням, че ОИК – София, трябва да назначи 1600 

секционни комисии. Предлагам да имат един ден повече.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания, 

колеги?  

Госпожо Цанева, заповядайте.  
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз имам по т. 72. Ние в т. 39 казахме, че 

срокът, в който трябва да се обявят условията,  редът и тарифите на 

електронните медии, е 40-дневен. А тук е 30 дни. Но 30 дни е само 

за регионалните. Ние сме изписали електронните медии, които 

веднъж вече сме казали в т. 39, че е 40-дневен срок. И излиза, че 

даваме два срока. 30-дневният срок е само за електронни медии с 

регионален и местен обхват.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: За електронна медия с регионален и с 

местен обхват не по-късно от откриване на предизборната кампания.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Тоест 30 дни.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Това е текстът по Кодекс.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Точно така. А на електронните срокът е 40-

дневен.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Какво предлагаш?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Според мен втората част на изречението: „За 

електронни медии с регионален и местен обхват…“  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Предлагаш друг срок?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не предлагам. Искам да ги разделим.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: 40-дневният срок е те да обявят на 

интернет страницата си тарифите. А 30-дневният срок е да ги 

изпратят в Сметната палата.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Така е. Ето текста на чл. 198, ал. 6.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: В чл. 187 пише същото.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 40-дневен е за тарифите, а 30-

дневният да ги изпратят на Сметната палата и на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това са различни 

действия по изпращане на ЦИК и на Сметната палата от всички 

видове медии – с национален, местен и регионален обхват.  

Уточнихме ли го?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Трябва да остане. Не е само за 

регионалните според мен.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Всички до този срок да 

си изпратят на Сметната палата реда и условията за отразяване.  

Колеги, обединяваме ли се по сроковете за т. 65 и т. 71 да 

станат 25 септември?  

Колеги, на страница 9 сме.  

Предлагам редакция на т. 75: ОИК установява резултата от 

извършената проверка и когато независим кандидат не е подкрепен 

от необходимия брой избиратели, заличава регистрацията му като 

решението незабавно се изпраща на инициативния комитет“.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Вървим, колеги, към 

месец октомври. Имате думата по страница 9.  

Колеги, в т. 80 предлагам вместо точка и запетая да се постави 

„и“.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Според мен трябва да отпадне. Защо 

трябва да пишем, че водим регистър?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така е. Публичният 

регистър не е свързан точно със срока.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ако кажете – да отпадне.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам да отпадне.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре. Така или иначе в Изборния 

кодекс ни е определено какви регистри водим. Няма проблем, ще 

отпадне.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В т. 81 – „към 

Министерство“, да махнем членуването на Министерството.  

Сроковете за избирателите с трайни увреждания сега са добре, 

нали?  

Колеги, ако няма други бележки и допълнения по страница 9, 

да преминем на страница 10.  

КАТЯ ИВАНОВА: Днес ли ще приемем Хронограмата?  



20 

 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Един час ми трябва да я 

коригирам и ще я гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Както кажете, но ми се 

струва, че е хубаво събота и неделя да си я прегледаме още веднъж и 

да я гласуваме в понеделник. Както кажете. Кворум има. Добър 

числен състав сме.  

На страница 10 сме, уважаеми колеги.  

Докладчикът ще нанесе корекциите след днешното второ 

четене и на всички колеги ще бъде изпратено на имейлите, 

включително на тези, които са в годишен отпуск. Всеки поглед тук е 

много важен.  

Да се върнем отново на страница 10, колеги.  

Това не означава, че във всеки един момент не можем да се 

връщаме обратно, ако има връзка с предходни точки.  

Вече сме на седем дни преди изборния ден.  

Да разбирам ли, че няма бележки по страница 10.  

Добре, колеги, страница 11.  

В т. 94 предлагам „от“ ИК да отпадне.  

Обсъждаме, колеги, т. 96 и 97 – дали „адрес на пребиваване“ 

трябва да е в скоби? Това си е самостоятелна хипотеза, различна от 

постоянния им адрес. Да стане „или адрес на пребиваване“.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Съгласна съм.  

Колеги, ще стане „постоянния им или адрес на пребиваване“ и 

в скоби ще се сложи „за гражданите на държави – членки на ЕС“, за 

да е ясно.  

В точка 100, където са наблюдатели, след като горе махнахме 

публичния регистър, да бъде само: „Краен срок за подаване на 

заявления за регистрация на наблюдатели в ЦИК“ и да махнем 

второто изречение. Защото махнахме при социологическите агенции 

за публичния регистър, да бъде еднакво. Ние така или иначе си ги 
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водим по регистрите. Това си е наше задължение, ние го знаем. В 

решенията пишем, че се вписват.  

Както кажете, но моето предложение е да се махне, за да бъде 

еднакво.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моето мнение е, че е добре да остане.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, остава си. Ще го върна и 

при социологическите агенции.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако ми позволите и на 

мен, колеги, т. 99 – предлагам да се членува: резултатите от 

допитванията за общественото мнение се огласяват.  

И сега, забележете – т. 100 и т. 101 уреждат съвсем сходни 

хипотези, а работим по различен начин.  

В т. 100 ОИК регистрира застъпници, издава удостоверения, 

вписва ги до еди-кой си час. А за ЦИК е краен срок за подаване. 

Според мен би трябвало да бъде по същия начин: ЦИК регистрира 

наблюдатели до… и ги вписва в публичния регистър. Вижда се, че 

крайният срок е 15,00 ч. на 26.10. Да имат сходна редакция.  

Или в т. 101 да стане краен срок, в който ОИК регистрира 

застъпници, издава удостоверения и ги вписва, или т. 100 да не бъде, 

така, а да бъде: ЦИК регистрира наблюдатели и ги вписва в 

регистъра до еди-коя си дата. Еднакви са хипотезите. Не ги виждаме, 

защото са на различни страници.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: За наблюдателите приехме вчера, че 

до 15,00 ч. трябва да подадат заявления.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожа Стоева имаше предвид 

изписването на текстовата част. Ще го уеднаквя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нищо против сроковете 

и часовете.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Текста на т. 101 е по-добър.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Става дума за еднаквост 

на нашата редакция, да се вижда, че вървим в синхрон. Това исках 

да кажа. Сроковете са правилни.  

Други колеги по страница 11?  

Ако няма, колеги, да преминем на страница 12.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точка 100 не може да стане като т. 

101 с едно изречение, защото формите са различни за ЦИК и за 

подаване на заявления за регистрация на наблюдатели. Срокът е до 

15,00 ч. на 26-и, но ние си ги регистрираме до края на деня. Затова е 

в две изречения.  

А за застъпниците е до 17,00 ч. на 26-и.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, но ако ОИК подадат в 17,00 ч., 

няма как и да ги регистрира. Пак ще мине малко повече време.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Едни са действията.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Искаме да кажем, че крайният срок на 

подаване на заявленията е до 15,00 ч.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А защо сме решили, че 

на ОИК е до 17,00 ч.?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И аз това питам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Значи едно и също е 

действието. Тогава да ги направим еднакви. Тогава и за ОИК да го 

направим в същата форма.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да остава или да не остава часът?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Хайде махни часа. Не е задължително 

да е в Хронограмата. Това с решението можем да го уточним.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре. Да остане тогава само 

датата 26 октомври.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И в т. 100, и в т. 101.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И в 100, и в 101.  
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Моето възражение е, че да, трябва да си го спазим, но ако 

напишем 17,00 ч. час и за наблюдателите и за застъпниците в ОИК, 

това е 26 октомври, общинските комисии раздават книжата и 

материалите по секционните комисии. Ако дадем до 17,00 ч. и те се 

върнат в 17,00 ч. да приемат решения за регистрация на застъпници, 

кога ги регистрират, кога ги проверяват и кога си получават 

удостоверенията? Не, че два часа променят нещо, но е факт, че не 

можем да ограничим, след като законът казва, че може до деня 

преди изборите, ние няма как да ограничим датата да стане по-рано. 

Трябва да си остане 26 октомври. Кажете просто един час и ако ще 

приемем да има час, кое от двете да приемем? На едното беше 

15,00 ч., на другото 17,00 ч. Кое от двете да приемем и да бъде 

еднакъв часът?  

Аз лично правя предложение за 15,00 ч. и за двете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: 17,00 ч. е обичайният 

срок, който даваме и в другите. Да пишем 17,00 ч. и ще се оправяме. 

То е ясно, че тогава сме тук 24 часа, така че когато свърши 

проверката, тогава ги регистрираме.  

Правим ли го и в двете точки 17,00 ч., колеги? Добре.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Двата текста ще бъдат 17,00 ч.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме, колеги.  

Стигнахме до изборния ден – страница 12.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, вчера имаше предложение 

в т. 109, където изписваме, че се представя протокол с подпис, 

подписан на всяка страница и така нататък, имаше предложение този 

текст да отпадне. Аз лично си подкрепям предложението да остане 

така, както е. Каквото реши Комисията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, докладчикът 

пита за т. 109?  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Днес ли ще се гласува?  



24 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нека да има още време 

да го прегледаме, колеги. Това е основен документ.  

Страница 13, колеги.  

Ако няма изказвания, колеги, преминаваме на страница 14.  

Колеги, т. 121 – Произвеждане на втори тур за избор на кмет. 

Доста лаконично сме го описали. Освен че не трябва да е по-късно 

от 7 дни, не трябва ли както е при първия тур – начало и край на 

гласуване. Имаме си нормален изборен ден, макар и втори тук. Няма 

ли да го регламентираме? Нали и той започва от толкова часа и 

свършва в същия час? Само сме споменали, че ще има втори тур.  

За някои е много важен вторият тур. Предлагам да сложим 

часове. Ще сложим датата, ясно е, че не е по-късно от седем дни. Да 

има начало и край на гласуване на втори тур и да пишем от 7,00 до 

20,00 ч.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да добавим не като нова точка, а 

тук, така ли?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да отпадне 7 дни. 

Отстрани е ясно коя е датата. Все пак е ден за гласуване, да има 

същото съдържание – начало и край на гласуване, както в т. 105 за 

първия тур. Да има същия вид, само последната графа ще бъде 

3 ноември.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Като т. 105, като т. 106, т. 107 и т. 

108.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Просто не сме уредили 

втория тур. Влизат пак текстове, сходни с тези от т. 105 до т. 109.  

Други колеги по страница 14?  

Ако няма, колеги, стигнахме до страница 15.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Разбира се, ще има преномерация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания по 

страница 15, колеги? Няма.  
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Тогава да считаме, че и на второ четене сме разгледали 

проекта за Хронограма.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ще подготвя корекциите за трето 

четене и ще бъде изпратено на колегите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът ще 

отстрани новите бележки, ще ги нанесе до края на деня и всички 

колеги ще получат по имейла си новия вариант от Хронограмата, за 

да имаме възможност до понеделник да осмислим още веднъж 

всички срокове и промени.  

Много благодарим на докладчика и на госпожа Стойчева, 

която се включи и която ще продължи от понеделник доклада.  

Изчерпахме дневния ред, колеги. 

Само да направя няколко съобщения.  

Във вторник от 10,00 ч. помолиха за среща със заместник-

министъра на образованието и просветата госпожа Михайлова, 

която ни е позната. Иска да обсъди с ЦИК въпросите за двата 

понеделника след изборния ден. Не можем да откажем тази среща, 

знаете, че много добре работим с Министерството и лично с госпожа 

Михайлова, така че ако не възразявате, да я направим във вторник. 

Ние пък ще използваме и да видим за обучителната и разяснителна 

кампания какво можем да направим с младите избиратели. 

Предлагам да я проведем сутринта, ние си имаме заседание.  

Свързахме се с госпожа Владимирова – председателя на СЕМ. 

Идеята е, когато и на тях е възможно, все пак сега сезонът е такъв, да 

проведем една първоначална среща извън официалната, която 

правим по подписване на споразумението, за да уточним 

съвместната ни работа.  

Доколкото разбирам, налага се и една среща с медиите, за да 

обясним правилата, а не само да издаваме сега наказателни 

постановления. Никой няма нужда от подобни действия. Нека да им 

кажем и ние за какво санкционираме, какво предвижда законът. Това 
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е превантивно, така е правилно да се действа. И това ще решаваме 

във втората половина на август, колеги. 

Давайте и други предложения, каквито имате.  

За вторник от 10,00 ч., ако не възразявате, да проведем тази 

среща.  

Следобед ли е срещата обучение с общините?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: От обяд, да, като аз разбрах, че 

има доста въпроси, които са изпратени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нормално е да има 

въпроси, затова е срещата.  

Колеги, други въпроси, предложения, искания? Не виждам.  

Насрочвам следващото заседание за понеделник в 10,00 ч. – 

приемане на Хронограмата и всичко останало, каквото е предстоящо 

пред Комисията.  

Закривам заседанието.  

 

(Закрито в 13,20 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Стефка Стоева  

 

     

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

Стенограф:  

Нина Иванова  


