
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 83 

 

На 22 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: Силвия Стойчева  

2. Искания за отваряне на запечатани помещения.  

  Докладва: Бойчо Арнаудов  

3. Искания за изплащане на възнаграждения.  

  Докладват: Таня Цанева и Йорданка Ганчева  

4. Административни нарушения.  

  Докладват: Таня Цанева и Ивайло Ивков  

5. Разни.     

Докладват: Емил Войнов, Мирослав Джеров,  

  Силвия Стойчева, Йорданка Ганчева 

  и Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Таня Цанева.  

ОТСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Николай Николов и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,25 ч. и председателствано от 

госпожа Кристина Стефанова – заместник-председател на Комисията. 

 

*   *   * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Здравейте, 

уважаеми колеги!  

Откривам днешното заседание на 22 юли 2019 г.  

Моля да погледнете и да се запознаете с дневния ред и ако имате 

допълнения, предложения?  

Господин Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо Председателстващ, 

моля да ме включите в точка „Запечатани помещения“.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Това ще 

бъде точка 1а. Включих Ви.  

Госпожа Цанева.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Няма точка, което означава, че трябва да е 

нова точка – възнаграждения на ОИК – Стралджа. И налагане на 

административни наказания.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Точка 1в ще 

бъде „Възнаграждения“. И т. 1г ще бъде „Административни 

наказания“.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Защо не ги направим отдели точки.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: За да са 

преди „Разни“.  
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Добре. Първа точка ще бъде Хронограмата, втора е Запечатани 

помещения, трета – Възнаграждения, четвърта – Административни 

наказания, и пета – Разни.  

Други за дневния ред?  

Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: В Административните наказания едно 

постановление ще промъкнем евентуално.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Други 

предложения? Няма.  

Подлагам на гласуване дневния ред.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

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

От днешното заседание отсъстват:  

- в отпуск по болест е господин Баханов;  

- в отпуск са госпожа Дюкенджиева, господин Димитров, 

господин Николай Николов.  

Госпожа Ганчева и госпожа Солакова в момента са в комисия.  

 

Започваме с първа точка:  

1. Хронограма за изборите за общински съветници и кметове 

на 27 октомври 2019 г.  

Госпожа Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председателстващ.  

Колеги, в днешното заседание, извън папките можете да видите 

проекта за Хронограма. Нанесли сме с госпожа Дюкенджиева всички 

корекции, които бяха направени по време на последното заседание. 

Това вече е третото четене на проекта за Хронограма.  
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Моля да процедираме по досегашния начин – страница по 

страница. Ако има забележки да ги отразяваме.  

Вероятно днес ще приключим с приемането на Хронограмата.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

моля да отворите проекта за Хронограма с финалните корекции и да ги 

погледнете. Най-вероятно в събота и неделя сте си прочели последната 

редакция.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Остана като уточнение от последните 

две обсъждания да уточним дали втората колона в Хронограмата – 

време, дни и часове спрямо изборния ден, следва да остане, или да 

отпадне.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Имахме 

идея при първо четене само последната колона да остане с датата и 

там, където няма дата, да бъдат прехвърлени отразените в предходната 

колона „Време“.  

Да кажете мнение дали да остане в този вид, или да отпадне?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз смятам, че е добре да остане, защото 

това са срокове, които са в Изборния кодекс и именно те ни 

ориентират за посочване на съответните дати. Така за всички ще бъде 

ясно защо сме определили такива дати и няма да се налага да 

обясняваме.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожа 

Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз пак за провеждането на 

консултациите. Иначе датата, часът и мястото на консултациите най-

късно публикуват поканите кметовете на общините на 15.08.2019 г. 

Решихме, че на 20.08.2019 г. се провеждат консултациите. Най-късно 

на 24-и изпращат в ЦИК при постигнато/непостигнато съгласие. След 

това на страница 3, т. 22 имаме тази хипотеза, когато областният 

управител прави предложение до ЦИК въз основа на предложенията 
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там от проведените консултации. Когато кметът на общината не 

направи сме сложили 4.09.2019 г., а крайният срок на ЦИК за 

назначаване на ОИК е 6.09.2019 г. Струва ми се, че вместо 4.09. може 

да е малко по-рано – 2.09. Защото 24-и е крайният срок. Те дотогава, 

ако не изпратят в Централната избирателна комисия, очевидно 

областният управител трябва да вземе отношение. От 24-и до 4.09. е 

една седмица. Моментално документите трябва да бъдат изпратени в 

Централната избирателна комисия.  

Отделно ние до такава хипотеза не сме стигали, виждам в 

Хронограмата, че е не по-късно от 52 дни. Ние сме дали последният 

възможен срок по Изборния кодекс, но с оглед на това, че изтеглихме 

сроковете по-напред, добре е и този срок да го съобразим поне с два 

дена, за да има последователност в действията на всички органи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз предложих компромис, 

нека да се изкажат колегите.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, ако 

нямате предложения и допълнения към трета страница, преминаваме 

към четвърта.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: В т. 10 защо срокът е 14 август?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Всички срокове са 

дръпнати по-рано.  

За тези колеги, които не бяха на работа миналата седмица, най-

общо да кажем, стремяхме се да издърпаме времето напред и да 

използваме от времето, предвид издадения указ. Това е в полза на 

изборната администрация.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

преминаваме пета страница.  

Колеги, преминаваме към шеста страница.  

Колеги, ако сте готови с шеста страница, преминаваме на седма.  

Колеги, преминаваме към страница 8.  



6 

 

Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: По т. 21: ЦИК определя условията и реда за 

участие на наблюдатели. В графата спрямо изборния ден е останало 

празно. Това е не по-късно от 50 дни преди изборния ден и е 6 

септември 2019 г.  

(Обсъждане извън микрофоните.)  

Вижте сега, ние си пишем „не по-късно от 50 дни“, както си е по 

Кодекс, пишем шести, ако искаме вътрешно можем да се разберем и 

на 15-и да го направим. Когато напишеш „не по-късно“ от еди-колко 

си, това те обвързва със срока до дата. Защото вижте какво пише: 

„Срок до дата“. Така объркваме хората.  

Пишем си сроковете, както са поставени в закона, а вътрешно 

може председателят, ако реши, и който и да каже: това го искам еди-

кога си. Но не можем да напишем „до 50 дни“, както е по Закон, и да 

сложим дата 3 септември, защото това действа объркващо.  

Така че аз предлагам навсякъде в Хронограмата да запишем 

така, както са определени в Закона сроковете, а смисълът на Указа на 

президента е да направим вътрешно разпределение на задачите и да 

започнем да работим по-отрано ние по нещата. Не е казано, че на 6-и 

ще го публикуваме, ние ще си решим кога, но не можем да пишем „до 

50 дни“ и да слагаме дата, която не отговаря на действителността.  

Правя предложение навсякъде да бъде така: където е написано 

по точка еди-коя си до еди-кой си ден, да е съответната дата, която 

съответства на този ден. Особено там, където става въпрос за решение 

на ЦИК. Ние какво? Сами се дисциплинираме ли с тази хронограма? 

Какво правим?  

(Обсъждания извън микрофон.)  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Ивков.  
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз изказвам несъгласие принципно, както е 

т. 66 – навсякъде, където ние даваме разнопосочни срокове. От една 

страна, даваме кметът какво да направи и му указваме, че трябва да го 

направи не по-късно от 30 дни преди изборния ден. А след това му 

даваме срок до дата различна от тридесетия ден. Против съм това 

двояко изписване на задълженията. Хайде, за ЦИК ние ще си знаем, но 

за другите субекти ние само ще създадем объркване и суматоха, 

вместо да улесним работата.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожа 

Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Срокът в т. 66 за задължението на кмета 

на общината да представи с предложение за съставите на СИК в ОИК, 

когато е постигнато съгласие, е същият срок, както по т. 65, когато не 

е постигнато. В т. 65 отпадна това посочване на време спрямо 

изборния ден. Няма никакъв проблем според мен да отпадне и в т. 66. 

Просто технически е останал този срок при пренасянето на корекциите 

в новата хронограма. Аз съм отбелязала, че трябва да отпадне, за да 

бъде синхронизиран с този по т. 65.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

преминаваме на страница 9.  

Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Мисля, че в т. 80 една колкото козметична, 

така и не толкова промяна: „ЦИК определя условията и реда за 

извършване на социологически проучвания в изборния ден и води 

публичен регистър“. Доколкото имаме определен срок, може би 

думата „създава“ трябва да замени думата „води“, или „публикува“. 

Ние всъщност публикуваме този публичен регистър. Публикува, 

защото „води“ е един процес. Или „завежда“ най-късно 20 дни преди 

изборния ден.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Имаше едно 

изказване предния път, когато обсъждахме Хронограмата, публичните 

регистри да отпаднат, защото за някои е записано, за някои не е 

записано. Това остава ли?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: После ги върнахме.  

Да сложим тогава след „изборния ден“, точка и запетая, както е в 

закона. И второто изречение „води“ ще си остане.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, ако 

сте готови със страница 11, преминаваме на страница 12.  

Страница 13.  

Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Повдигам един въпрос за втори път. 

Повдигал съм го и в предишната комисия, не се възприе. Нова 

комисия сме. Твърдя, че е така.  

След като началото на изборния ден е 7,00 ч., 24 часа преди 

изборния ден считам, че трябва да е 7,00 ч. на предишния ден, а не 

0,00 ч. през нощта. Тоест, да съобразим. Това е практическото му 

значение и е важно с оглед забраната за публикуване на допитвания. 

Тоест там, където пише 24 часа преди изборния ден, според мен не е 

0,00 ч. на 26.10, а е 7,00 ч. на 26.10. То е очевидно с оглед това кога е 

началото и края на гласуването в изборния ден, което е от 7,00 до 

20,00 ч.  

7,00 ч. минус 24 часа е 7,00 ч. сутринта. Затова е изборен ден, а 

не е изборно денонощие.  

Държа да се постави на гласуване, да се гласува този път и да 

знаем, че сме го решили.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

други мнения и предложения по въпроса?  

Колеги, подлагам на гласуване предложението по т. 104 – 

забраната за огласяване под каквато и да е форма на резултатите от 
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допитванията до общественото мнение да започва от 7,00 ч. на 

26 октомври.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 5 (Кристина Стефанова, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков и Мария Бойкинова); 

против – 8 (Стефка Стоева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Цанева).  

Колеги, гледаме 13 страница.  

Колеги, гледаме страница 14.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В т. 121 нямаме дата, 

начало и край на изборния ден – втори тур.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Защото би следвало да се обяви от 

общинските избирателни комисии. Това беше нашият аргумент със 

Силва да не пишем нищо тук. Ако Вие имате някакви предложения. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Коя точка е това?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Точка 121 – Начало и край на 

гласуването в изборния ден на втория тур.   

Тъй като досега нямаше такъв момент в Хронограмата, по 

предложение на госпожа Стоева на предишното обсъждане включихме 

и последващите действия.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Най-добре.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, то е много добре, но за начало и край 

на гласуването в изборния ден не сме написали дата, тъй като няма как 

ние да обявим това. Така е в текста на закона. Ако кажете, че нещо 

можем да направим… То е от 07,00 ч. до 20,00 ч., но можем ли ние да 

обявим, че денят е 3 ноември. Защото е „не по-късно от седем дни от 

провеждането“.  

И решихме, че ще оставим Комисията да реши този въпрос.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Би трябвало да го фиксираме.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да напишем 3 ноември?  
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Някои ОИК може да го насрочат за 

събота.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Именно.  

Пишем „до 3 ноември“ или само „3 ноември“.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Само 3 ноември.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Добре – 3.11.2019 г.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожа 

Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, още при първото 

обсъждане на проекта за Хронограма, аз направих едно предложение, 

което останах с впечатление, че се възприе от Комисията, сега мисля, 

че не е отразено – в графата време спрямо изборния ден, думата 

„веднага“ на няколко места е употребена, да бъде заменена с 

„незабавно“. Мисля, че се възприе от Комисията. Някак си не ми звучи 

много добре „веднага“. Мисля, че е по-добре да бъде „незабавно след 

приключване“.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Незабавно е още по-странно. На мен и 

двете не ми харесват.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Махаме и „веднага“, и „незабавно“. И 

става „след изготвяне“.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, по-добре да отпадне.  

КАТЯ ИВАНОВА: Още повече, че в самия закон няма нито 

„веднага“, нито „незабавно“, а си има „след изготвяне“. Така че може 

би това е още по-добре – да отпадне.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ние решихме да остане „незабавно“ или 

„веднага“, за да ги дисциплинираме. Но ако сега решим друго, за мен 

няма значение.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз по-скоро подкрепям да няма нито 

„веднага“, нито „незабавно“. Започва със „След въвеждане на 

данните“, „След изготвяне…“  
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КАТЯ ИВАНОВА: В такъв случай правя официално 

предложение да отпадне този израз и да се обединим около текста на 

закона, тоест „След изготвяне на протокола“.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

страница 15.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В т. 123, „на втория тур“ 

да отпадне накрая от изречението.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожа 

Солакова.  

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

някои от проектите на решения, макар и да са готови, са изпратени за 

съгласуване, аз ще ви помоля в първата част, съвсем в началото 

сроковете, определени за „31 юли“, да бъдат заменени с „14 август“, за 

да не се налага и преномериране.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това законовият срок ли е?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Там нямаме законово определени 

срокове с оглед организацията на работа – ред и условия за изработка 

на изборни книжа, възнагражденията.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване Хронограмата за изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Таня 

Цанева); против - няма.  

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че е време на страницата 

„Европейски избори“ да отидат в Архив. Да се отвори секция „Местни 
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избори 2019“, булет – Указ, втори булет – Хронограма, и започваме да 

я попълваме.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Номерът на 

решението, с което приехме Хронограмата, е 560-МИ.  

Колеги, подлагам на гласуване създаването на секция в 

официалната страница на ЦИК – „Местни избори“.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Таня 

Цанева); против - няма.  

Господин Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: В тази връзка имам едно допълнително 

предложение – във вътрешната мрежа да бъде създадена нова 

директория „Местни избори 2019“ и заседанията да бъдат преместени 

там. Да започнем там да трупаме материалите.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

преминаваме към втора точка:  

 

2. Искания за отваряне на запечатани помещения.  

Господин Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЕП-06-218 от 

9.07.2019 г. от секретаря на община Септември, с което ни предоставят 

заповед на кмета на община Септември относно отваряне на 

запечатано помещение и поставяне на пликовете с избирателни 

списъци и книжата в тях от произведените избори за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., 

заедно със съставения протокол от 7 юли 2019 г.  

За сведение.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Друг доклад 

имате ли?  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Преминаваме към трета точка:  

 

3. Искания за изплащане на възнаграждения.  

Госпожа Цанева.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № МИ-27-84 от 18.07.2019 г. сме 

получили искане за заплащане на възнаграждения от Общинска 

избирателна комисия – Стралджа, във връзка с проведено едно 

заседание на 27 юни и три дежурства.  

Заседанието е било по повод определяне на членове на 

Общинската избирателна комисия за присъствие при отваряне на 

запечатано помещение, а заседанията съответно за приемане на 

документи, за изготвяне на следващ ден на материали.  

На заседанието са присъствали 10 членове на Общинската 

избирателна комисия – Стралджа. На дежурството на 25-и – 

председател и заместник-председател. На дежурството на 2.07 – 

председател. И на дежурството на 9.07 – също председател.  

Има и счетоводна справка, както и контролен лист.  

Предлагам да бъдат изплатени възнагражденията за проведено 

едно заседание и три дежурства на ОИК – Стралджа.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване одобрението за изплащане на възнаграждения 

на ОИК – Стралджа.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 
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Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева и Таня 

Цанева); против - няма.  

Колеги, изчерпахме точка 3.  

 

Преминаваме към четвърта точка:  

4. Административни нарушения.  

Госпожа Цанева, заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в папка с моите инициали е качен 

проектът на решение относно налагане на административно наказание 

на Радосвет Крумов Радев – в качеството му на директор и 

представител на Дарик радио, за нарушение на изискванията на 

чл. 183, ал. 2 и чл. 179 от Изборния кодекс, във връзка с излъчен запис 

на 9 май 2019 г. в Програмата на Дарик радио. Записът представлява 

предизборен агитационен материал.  

В записа не се съдържа предупреждението, че купуването и 

продаването на гласове е престъпление. И също така липсва 

информация, че е платена форма на отразяване.  

Централната избирателна комисия е установила това нарушение 

с акт № 23-ЕП от 17  май 2019 г.  

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно 

нарушение на чл. 183, ал. 2 и също така, че е виновно нарушение на 

изискванията на чл. 179. Нарушенията са извършени за първи път, при 

липса на данни за предишни нарушения.  

Предлагам да наложим на директора и представител на Дарик 

радио господин Радосвет Радев глоба в размер на 1000 лв. на 

основание чл. 474, ал. 1 за нарушение на разпоредбите на чл. 179, и 

глоба в размер на 2000 лв. на основание чл. 480, ал. 2 за нарушение на 

разпоредбите на чл. 183, ал. 2.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

предложения и допълнения към решението имате ли?  
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Подлагам на гласуване проекта за решение за налагане на 

административно наказание на представителя на „Дарик  радио“ АД.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева  и Таня 

Цанева); против - няма.  

Номерът на решението е 561-ЕП.  

Господин Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, преписката е с вх. № МИ-09-4 от 

19.07.2019 г. Срокът за обжалване е на 26-и. Аз ви го докладвам за 

сведение. Качено е във вътрешната мрежа в папка с мои инициали.  

С две думи, става въпрос за лице, което е гласувало на местните 

избори 2015 г., без да има право на това, или по-точно изобщо не е 

гласувало, защото е било в чужбина, така се и оказа. Проведени са 

процесуално-следствени действия. Въпросното лице е било в чужбина, 

тоест някой е извършил престъпление по чл. 309, ал. 1. Неизвестен е 

извършителят. Снети са подписите на всички членове на секционната 

комисия, за да видим на какво ги подлагат, освен всичко друго.  

Не е установено лицето извършител, поради което и на 

основание чл. 199 и чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК е постановено спиране, 

като са възложени издирвателни действия.  

Това много не го разбирам, но не ми е и работа. Във всеки 

случай аз не считам, че трябва да го обжалваме, но тъй като 7-

дневният срок изтича на 26-и, го докладвам днес. Според мен – за 

сведение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, ако 

няма други предложения, преминаваме към пета точка:  

 

5. Разни.  
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Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председателстващ.  

Колеги, докладвам ви писмо, получено по електронната поща с 

вх. № ЕП-22-547 от 19.07.2019 г. от господин Шумаров.  

Пише ни, че е поискал от Общинската администрация в Петрич 

сведение за поименния състав на шест секционни избирателни 

комисии от последните Евроизбори и служителят от общината му е 

обяснил къде да го намери, в кой сайт в интернет, но той не е могъл да 

открие имената на членовете на Комисията и смята, че общинският 

служител е укрил от него тази информация.  

Подготвил съм отговор, можете да го видите в моя папка, с 

което го информирам следното:  

„Поименният състав на секционните избирателни комисии в 

община Петрич от изборите за ленове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019 г., можете да намерите в 

приложението към Решение № 124-ЕП от 25 май 2019 г. на Районната 

избирателна комисия – Благоевград. Интернет страницата на РИК – 

Благоевград е на адрес…“.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

допълнения, предложения към отговора, предложен от господин 

Войнов?  

Колеги, подлагам на гласуване отговора на писмото.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Кристина Стефанова, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и 

Таня Цанева); против - няма.  

Господин Джеров е наред.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председателстващ.  
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Уважаеми колеги, в моя папка от днес с вх. № ЕП-06-219 с дата 

19.07.2019 г. е постъпило писмо за отваряне на помещение от 

господин инж. Валентин Йорданов – кмет на община Искър. С 

писмото са изпратени заверени копия на заповед със съответния № 182 

от 17 май 2019 г. на кмета на община Искър, област Плевен, за 

назначаване на Комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, както 

и протокола на Комисията от 16.07.2019 г.  

Има я и заповедта, качена в моята папка, както и протокола на 

Комисията по чл. 287, ал. 7. Докладвам го за сведение.  

Нямам други доклади. Благодаря Ви.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо 

Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председателстващ.  

Колеги, докладвам аналогично писмо на това, което господин 

Джеров току-що докладва. То е от кмета на община Русе господин 

Стоилов, с приложена негова заповед за назначаване на комисия по чл. 

287 от Изборния кодекс и съответно приложен протокол за 

извършените действия от комисията.  

Нямам други доклади.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо 

Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председателства. 

С едно искане за изплащане на възнаграждение, ще помоля 

съвсем малко време за доклада на комисията от конкурса за главен 

специалист домакин.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Заповядайте.  

 

3. Искания за изплащане на възнаграждения.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане на 

Общинската избирателна комисия – Джебел. С вх. № МИ-2783 от 

18.07.2019 г., с което е представена справка за проведени дежурства по 

дати: 4.07.2019 г., направено от председателя; на 5.07.2019 г. – от 

председател и двама члена; на 6.07.2019 г. – от председател и двама 

члена; на 8.07.2019 г. – от председател и един член; и на 9.08.2019 г. – 

от председател и двама члена; както и на 12.07.2019 г. – от 

председател и един член, като подробно е описан предметът, 

съобразно наши решения за какво са проведени дежурствата, както и 

искане за плащане на възнаграждение на 10.07.2019 г. относно 

взимане на становище по касационна жалба срещу Решение № 142 от 

22 май 2019 г., като на заседанието на 10-и са присъствали 

председател, заместник-председател и шест члена.  

Има счетоводна справка за размера на исканите възнаграждения 

– общо 1179,81 лв., както и контролен лист с положително становище 

за изплащане.  

Предвид което моля с протоколно решение да одобрим така 

поисканото възнаграждение за сумата, която докладвах.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване одобрението за изплащане на възнаграждение 

на ОИК – Джебел.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева и Таня Цанева); против - няма.  

 

5. Разни.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, спомняте си, че по 

повод на писмо, което постъпи в Централната избирателна комисия от 

лице, което е участвало като член на секционна избирателна комисия в 

изборите за народни представители през 2017 г., изпратихме писмо до 

изпълнителния директор на НАП с искане този въпрос, който е 

поставен в писмото, да намери решение по административен ред, 

аналогично на двете хипотези по разпоредбата на чл. 97, ал. 4.  

Изпратеното писмо от нас е от 31 май 2019 г. с изх. № НС-00-33. 

До настоящия момент нямаме отговор от изпълнителния директор на 

НАП.  

Междувременно при нас постъпи писмо от временните 

обществени съвети на българите в чужбина по електронната поща от 

господин Димитър Иванов по повод на тяхно писмо до Националната 

агенция по приходите, получен отговор по електронната поща от НАП 

с подробни указания относно здравноосигурителния статус на лицата, 

които живеят извън страната в зависимост от това в каква държава, 

имаме ли двустранни договори, ако са извън рамките на Европейския 

съюз.  

В крайна сметка обаче, само да ви припомня, всички лица, които 

са извън страната и са подали декларации, че няма да плащат здравни 

осигуровки, в момента, в който на тяхно име се получат здравни 

осигуровки, платени за сметка на държавата като членове на 

секционни избирателни комисии, при тях статусът се променя на 

включени в кръга на лица, задължени здравно да се осигуряват.  

В тази връзка от временните обществени съвети това писмо по 

електронната поща е от господин Димитър Иванов, господин Манов, 

господин  Любомир Гаврилов. Те предлагат Централната избирателна 

комисия и Министерството на външните работи да съставят и изпратят 

в Националната агенция по приходите списъци с три имена, ЕГН на 
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българските граждани, членове на СИК извън страната в държави и 

дати на участие в СИК в периода 2014 – 2019 г.  

Разбира се, такава информация ние бихме изпратили, след като 

имаме уверението от Националната агенция  по приходите, че по 

административен ред, за който говорим още в писмото от 31 май, този 

въпрос и тези проблеми биха намерили решение.  

Затова с днешното писмо аз ви предлагам да изпратим такова 

писмо, да напомним, че нямаме отговор на поставените в писмото на 

господин С. М., копие от което изпратихме, да кажем, че при нас са 

постъпили други писма и запитвания по подобни проблеми, 

възникнали с членове на секционни избирателни комисии извън 

страната, да уверим Националната агенция по приходите, че ако 

споделят нашето становище, че по административен ред трябва да се 

намерят решение на проблемите, че ние ще съдействаме, без, разбира 

се, в това писмо да казваме отсега, че ще изпратим и списъци, и 

каквото и да е.  

Моля да го погледнете във вътрешната мрежа, да го гласуваме и 

да го изпратим.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

допълнения към предложението, което е направила госпожа Солакова 

за текст на писмо?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, явно не е извършена 

корекцията на третия абзац. Госпожа Елена Лазарова е уведомена по 

телефона за редакцията:   

„В случай че споделяте становището за намиране на решение на 

възникналите проблеми по административен ред, Централната 

избирателна комисия ще окаже необходимото съдействие.“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Така е по-добре.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване изпращането на писмо до НАП с предложения 

текст.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

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

Стойчева и Таня Цанева); против - няма.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председателстващ.  

Колеги, в папка във вътрешната мрежа, наименувана 

„Документи относно конкурс за главен счетоводител“ се намират 

всички относими документи с оглед процедурата за домакин в 

администрацията на Централната избирателна комисия.  

Както знаете, комисията, назначена със заповед на председателя 

на Централната избирателна комисия, съгласно протоколно решение 

на Комисията, извърши подбор, който ви беше докладван.  Бяха 

публикувани протокола в съответствие с методиката.  

На 19.07.2019 г. комисията извърши действия във връзка с 

втория етап от процедурата за назначаване на главен специалист 

домакин в дирекция „Администрация“ на ЦИК, а именно проведе 

интервю с кандидатите след извършения подбор по документи.  

Във връзка с което ви представям на вниманието, като 

председател на комисията, протокола от проведеното интервю с 

всички обективирани действия на комисията и съответно класирането. 

В папката се намират и формулярите с обективирани оценки на 

членовете на комисията. Също оценката, която е получена след 

изчисленията по утвърдената от Централната избирателна комисия 

методика и съответно в протокола, както виждате, въз основа на 

получените оценки, комисията за провеждане на процедурата за 
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подбор за заемане на длъжността главен специалист домакин в 

администрацията на ЦИК извършва класиране, което е обективирано 

на страницата от протокола.  

На първо място се класира кандидатът с вх. № 2 – С. П. М. с 

оценка 21,98.  

Както знаете, съобразно предходна практика, за интервюто се е 

водил стенографски протокол за нуждите на Централната избирателна 

комисия.  

Комисията с оглед процедурата за подбора предлага на 

Централната избирателна комисия да одобри тази кандидатура на 

господин Манолов, както и да сключи трудов договор с него. В същата 

папка се намира проект на трудов договор и съответно длъжностна 

характеристика.  

Уважаема госпожо Председателстващ, ще помоля, ако не 

възразява комисията, ан блок с едно протоколно решение да приеме 

работата на конкурсната комисия, да одобри кандидатурата на вх. № 2 

господин С. М. за сключване на трудов договор, да утвърдим трудовия 

договор, който е предложен в проекта. Да утвърдим длъжностната 

характеристика и да възложим на администрацията в лицето на 

директора на дирекция „Администрация“ госпожа Манолова да се 

предприемат всички необходими действия с оглед протоколното 

решение на Централната избирателна комисия, в случай че постигнем 

такова за сключване. Както и да се публикува, съобразно методиката и 

необходимото на нашата интернет страница – протокола от 

извършеното класиране. И да уведомим както кандидата, така 

включително и другите участници за резултата от конкурса.  

Мисля, че това обективира всички действия. Предлагам на 

вашето внимание и да подложите на гласуване след вниманието на 

ЦИК.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

имате ли нужда от запознаване с документите?  

Колеги, подлагам на гласуване предложенията, които направи 

госпожа Ганчева за одобрение на кандидатурата на Светослав 

Манолов, всички действия, които тя изброи по повод процедурата за 

назначаване на главен специалист домакин. И госпожа Стоева да 

подпише трудовия договор с господин Манолов.  

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

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

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

Цанева); против - няма.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, само да ви информирам, че с електронен 

подпис Николай Желязков е поискал информация от Националната 

агенция за приходите за наличие или липса на задължение по чл. 87, 

ал. 10 от ДОПК. Получили сме съобщение съответно по електронната 

поща от НАП в тази връзка. 

Докладвам ви също за сведение отговор на наше писмо от 27 

юни. Знаете, че поискахме изменение в Правилника за организацията и 

дейността на Народното събрание във връзка с пропускателния режим. 

Информират ни, че от Народното събрание споделят становището на 

Националната служба за охрана, откъдето мнението е, че 

увеличаването на лицата, които не подлежат на проверка при влизане 

в сградите на Народното събрание може да доведе до компрометиране 

на системата за сигурност и контрол над достъпа и не трябва да се 

допуска. По тази причина такова е становището и на Народното 

събрание.  

Моля да се запознаете, отговорът е във вътрешната мрежа.  
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Колеги, докладвам ви Докладна записка на директора на 

дирекция „Администрация“ госпожа Манолова във връзка с 

осигуряване на сигурността по подготовката и произвеждането на 

изборите. Знаете, че с предишна докладна на госпожа Манолова беше 

представен проект на споразумение между ЦИК и НСО в размер на 30 

хил. лв. за осигуряването на сигурността на изборите. Тогава приехме 

протоколно решение, че такова споразумение следва да се подпише, 

след като ни бъде представена финансова обосновка от страна на 

Националната служба за охрана.  

На 18 юли госпожа Гергана Младенова е информирала, надявам 

се и това да е във вътрешната мрежа, по електронната поща господин 

Гавазов да види споразумителния протокол и ако има забележки да се 

извършат такива корекции. В спешен порядък да изпрати протокола и 

финансовата обосновка, поради липса на технологично време. И 

уверява: „От Министерският съвет имам уверението, че ще се извърши 

корекцията. С уважение Гергана Младенова“.  

Получили сме разчет като проект по електронната поща, не 

съдържа подписи на изготвил и на началник сектор Станимир Соколов 

във връзка с финансовите въпроси.  

Приложен е проект на споразумение и проект на споразумителен 

протокол.  

Докладвам ви ги с оглед на това, че отчетът по изпълнението на 

план-сметката следва да се представи до 31 юли. Докладвам ви ги за 

одобрение по принцип, упълномощаване на председателя на 

Централната избирателна комисия да подпише всички необходими 

документи във връзка с изплащането на необходимите средства за 

осигуряването на сигурността на изборите чрез създаването на 

съответните контролно-пропускателни пунктове, както бяха одобрени 

като приложение към Оперативния план на Централната избирателна 

комисия.  
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Разбира се, всички представени финансови разчети, 

споразумителният протокол и споразумението следва да бъдат 

подписани по надлежния ред от представляващия Националната 

служба за охрана.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване предложеното от госпожа Солакова – проект на 

споразумение между ЦИК и НСО за изплащане на сума за осигурените 

постове по време на изборите. И упълномощаването на госпожа 

Стоева да подпише споразумението.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева и Таня Цанева); против - 3 (Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Ивайло Ивков).  

Колеги, приключихме с дневния ред.  

Някой друг?  

Господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, сега го качиха във вътрешната 

мрежа в папка с мои инициали. Моля ви да го погледнете. Стандартен 

отговор до старши комисар Емил Ганчев – ЦИК-00-505.  

Отговаряме за едно лице, че не е било регистрирано като 

кандидат и не е избирано съответно за видовете избори.  

Моля да се подложи на гласуване писмото отговор.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

предложения, допълнения към предложения текст за писмо?  

Подлагам на гласуване изпращането на писмо.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 
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Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева и Таня Цанева); против - няма.  

Колеги, с това изчерпахме дневния ред.  

Обявявам следващо заседание за утре – 23 юли, от 10,00 ч., като 

ви напомням, че имаме организирана среща с Министерството на 

образованието, както и от 13,30 ч. срещата в хотел „Рамада“ със 

Сдружение „Актив“ със секретарите на общините по инициатива на 

ЦИК.  

Във вътрешната мрежа в папка на господин Андреев от 

петъчното заседание е дневния ред за мероприятието.  

Закривам заседанието.  

 

(Закрито в 12,20 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Кристина Стефанова  

     

   СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

Стенограф:  

Нина Иванова  


