
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 90  

 

На 1 август 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Обсъждане на проекти на изборни книжа.  

    Докладва: Силва Дюкенджиева  

2. Обсъждане на писмо от Народното събрание и проект за 

решение. 

Докладва: Емил Войнов  

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

Докладва: Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Ерхан Чаушев  

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.  

    Докладва: Силвия Стойчева, Таня 

Цанева 

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

наказателни преписки.  

Докладва: Мария Бойкинова 

6. Разни.  

Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Таня Цанева, Димитър 

Димитров 
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ПРИСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

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

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова 

Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева 

 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от 

госпожа Силва Дюкенджиева – зам.-председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър ден колеги. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия.  

Уважаеми колеги, има качен проект за дневен ред на 

днешното заседание. Моля, да го погледнем и да видим има ли точки 

за допълнително включване?  

Госпожа Цанева заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: В разни.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Димитров в 

разни. Госпожа Йосифова в отваряне на запечатани помещения.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Нова точка принципни решения.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Войнов в 

точка втора.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отваряне на помещения.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И господин Чаушев в 

отваряне на помещения. Ако няма други колеги, моля процедура по 

гласуване на дневния ред с допълненията.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

Уважаеми колеги, по точка първа от дневния ред аз имам да 

докладвам проекти на изборни книжа.  

Първото нещо, което искам да поставя на вниманието на 

Централната избирателна комисия, това е Приложение № 41 и 

представлява заявление за участие в частичен избор за кмет на 

регистрирана в ЦИК партия или коалиция.  

Приложение 41 го оттегляме. Отиваме на Приложение 42. 

Също ще го оттегля, тъй като то е заявление за участие в нови 

избори. И тогава отиваме на Приложение 44.  

Колеги, Приложение 44 е заявление до общинската 

избирателна комисия за регистриране в общинската избирателна 

комисия на партия или коалиция за участие в изборите. С правно 

основание чл. 147 от Изборния кодекс. Моля да видим има ли 

предложения за промени или допълнения?  

Колеги, в обяснителния текст съм пропуснала кметовете на 

райони. Ще ги добавя. Подава се едно заявление. И една техническа 

грешка има в наименованието на партията. Коалицията трябва да е 

членувано.  

Госпожа Йосифова.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Не трябва ли да включим и датата на 

изборите накрая?  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ще добавя датата на 

изборите.  

Колеги, има ли други предложения по Приложение 44. Ако 

няма, моля процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 
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Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

Уважаеми колеги, Приложение 45. Това е заявление за 

регистрация на местна коалиция. Заявлението е до общинската 

избирателна комисия с правно основание чл. 148 от Изборния 

кодекс. Моля, колеги да погледнем и да видим дали има допълнения 

и изменения по предложената книга.  

Колеги, има ли предложения по това приложение? Ако няма, 

моля процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Уважаеми колеги, следващото Приложение 46. Това е 

заявление за промени в състава или наименованието на местна 

коалиция. Заявлението се подава до общинската избирателна 

комисия и е с правно основание чл. 149 от Изборния кодекс.  

Моля да го погледнем и да видим дали има някакви 

предложения за промени и допълнения в тази изборна книга ?  

Колеги, по Приложение 46 предложения? Ако няма, моля 

процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, продължаваме с 

Приложение № 47. Това е заявление от партия, коалиция или местна 

коалиция за заличаване на регистрацията в общинската избирателна 

комисия, с правно основание чл. 150. Докладвам книга 47. Там 

където е „представяме следните документи“, в скоби ще бъде чл. 

150.  
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Колеги, предложения по Приложение 47 има ли? Ако няма, 

моля процедура по гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Александър Андреев,  Димитър Димитров, Емил 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Уважаеми колеги, Приложение 48 представлява регистър на 

общинската избирателна комисия на партиите или коалициите за 

участие в изборите за общински съветници и кметове. Правното 

основание е чл. 87, ал. 1, т. 12.  

Регистър на партиите и коалициите.  

Колеги, в обяснителната част, там където е изписано, „не по-

късно от крайния срок за регистрация“, няма да бъде „съгласно 

хронограмата“, а ще  бъде „съгласно законовия срок“. Крайният срок 

за регистрация е 32 дни.  

Заповядайте госпожо Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз предлагам в пояснителния 

текст под графите на регистъра изрично да упоменем, както е 

отразено и в текста на чл. 147, ал. 7, че в случай, че непълнотите и 

несъответствията не бъдат отстранени в указания тридневен срок, 

общинската избирателна комисия отказва регистрация.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз съм съгласна с 

предложението и ще го добавя в обяснителния текст.  

Заповядайте господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Абсолютно излишно е в тази книга да се 

преписва този текст от закона, защото това е регистър, не е 

заявление. Тук вече е регистрирана партията. Даже и първия текст 

няма нужда да стои. Само табличката си стои. Какво значение има? 

Тя вече е регистрирана. Не може след като вече е регистрирана, ние 

да обясняваме, че при непълноти и несъответствия ще даваме 

тридневен срок. Не е логично. Това не е заявление. Не съм съгласен 
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с предложението на колегата Иванова. Правя и друго предложение, 

да отпадне и другия текст. Това не заявление, това е вече регистъра 

след като е регистрирана. Уточнихме, че тази графа се попълва след 

регистрацията. Аз мислех, че това е регистъра, в който вече е 

регистрирана партията. Така че нека да си стои, макар че може и без 

него. Защото това и в заявлението го има сигурно и в принципното 

решение ще го има. Не пречи да стои при положение, че е преди 

решението. Не си поддържам искането. Не си поддържам и 

възражението към предложеното от Катя Иванова.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря на колегата 

Ивков.  

Колеги, други предложения? Ако няма, моля процедура по 

гласуване с допълненията така както говорихме.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Александър Андреев,  Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло 

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

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, 

Приложение 49 е регистъра на общинската избирателна комисия на 

местните коалиции, с правно основание чл. 87, ал. 1, т. 13 от 

Изборния кодекс. Тук ще добавя отново така както се разбрахме и на 

предишното. Няма да бъде съгласно хронограмата, а ще бъде 32 

дневния срок. И отново може би ще бъде изписана ал. 7 на чл. 148.  

Колеги, по Приложение 49 други предложения има ли?  

Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Според мен в точка 5 да се запише 

партии/коалиции участващи в състава на местната коалиция, тъй 

като местната коалиция може да се състои не само от партии, но и от 

коалиции регистрирани в ЦИК.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това са местни 

коалиции. Нямаме регистрация в ЦИК. Местните коалиции са само в 

ОИК. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Говоря в точка 5, партии/коалиции 

участващи в състава на местната коалиция. Тъй като местната 

коалиция може да съставлява и други коалиции.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Съгласна съм. Ще 

добавя и коалиции в точка 5.  

Колеги, има ли други предложения по Приложение 49. Ако 

няма, моля процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Александър Андреев,  Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Уважаеми колеги, Приложение № 50. Това е удостоверение 

на общинската избирателна комисия за регистрация на местна 

коалиция по чл. 87, ал. 1, т. 13.  

Колеги, има ли предложения по Приложение 50? Ако няма, 

моля процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Александър Андреев,  Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Уважаеми колеги последната книга, която искам да 

докладвам е Приложение 51. Това е удостоверение на общинската 

избирателна комисия за промени в състава или наименованието на 

местна коалиция. Виждате правните основания – чл. 87, ал. 1, точка 

13 и във връзка с чл. 149.  

Колеги, има ли други предложения по чл. 51? Ако няма, моля 

процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Силва Дюкенджиева, 

Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 
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Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 1 

(Ивайло Ивков).  

Колеги, аз нямам повече изборни книжа за докладване.  

Благодаря ви. Има ли някой друг да докладва по тази точка? 

Няма.  

Минаваме към точка втора – Обсъждане писмо от 

Народното събрание и проект за решение.  

Господин Войнов заповядайте по точка втора. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо председателстващ, колеги, 

докладвам писмо получено с вх. № МИ-02-8/1 от 31.07.2019 г. То е 

от госпожа Цвета Караянчева.  

В отговор на вчерашното наше писмо относно 

парламентарните групи в Народното събрание тя ни пише, че във 

връзка с нашето писмо ни информира, че парламентарните групи на 

44-то Народно събрание и броя на народните представители, към 

дата 16.07.2019 г. са както следва.  

Парламентарна група на ГЕРБ – 94 народни представители. В 

този брой не е включен народния представител Красимир Ципов, 

който е  положил клетва на 17.07.2019 г.  

Парламентарна група „БСП за България“ – 79 народни 

представители.  

Парламентарна група „Обединени патриоти“ – 27 народни 

представители.  

Парламентарна група „Движение за права и свободи“ – 25 

народни представители.  

Парламентарна група „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ – 12 

народни представители.  

Писмото е с вх. № МИ-02-3/1 в моя папка. Тази бройка 

трябва да ни ръководи в нашите решения свързани с 

разпределението на парламентарните групи.  

Докладвам го за сведение това писмо.  
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Решението е включено в 

точка втора. Ако имате готовност господин Войнов може да 

докладваме решението.  

Писмото от Народното събрание го докладвахме. То е за 

сведение. Сега на база на проекта за решение вече имаме писмото. 

Така че мисля, че може да започнем обсъждането на проекта за 

решение.  

Господин Войнов заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви проект на решение 

относно провеждане на консултации при кметовете на общини за 

определяне съставите на общинските избирателни комисии и 

назначаването им за произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Проектът на 

решението е в моя папка с № ПР-610.  

Решението е стандартно. Както и за други избори сме 

приемали аналогични решения. От няколко раздела се състои.  

Първият е за консултациите при кметовете на общини за 

съставите на общинските избирателни комисии как се провеждат, 

как се насрочват. Кои партии и коалиции участват в консултациите. 

Какви документи трябва да представят за участие в консултациите. 

И какво се прави при съгласие на консултациите. Каква е 

процедурата когато не е постигнато съгласие на консултациите. 

Както и броя на членовете в различните общински избирателните 

комисии в зависимост от броя на избирателните секции и 

разпределянето им според парламентарно представените по квоти 

партии и коалиции.  

Втора част са изисквания към членовете на общинските 

избирателни комисии. 

 Трета част статут на членовете на общинските избирателни 

комисии.  

Четвърто римско, назначаване на УИК.  

Ако искате страница по страница да го обсъдим.  
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чета доклада на 

колегата Войнов. Аз също имам предложение да го обсъждаме 

страница по страница. Така че нека колегите да се запознаят и ще 

започнем обсъжданията.  

Колеги, правя предложение декларацията да е част от 

решението. Така е по-удобно.  

Господин Николов заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз поставям един 

принципен въпрос, който е едно продължение от действията ни по 

време на евроизборите. Дали когато трябва да приемем принципно 

решение, трябва да сочим фактически различни текстове като 

правно основание. Да сочим различни текстове от чл. 57, ал. 1, точка 

1. В този случай, аз смятам, че чл. 57, ал. 1, точка 5 не е удачна. 

Точка 5 визира правомощието – назначава съставите на общинските 

избирателни комисии. С това решение не назначаваме съставите на 

общинските избирателни комисии. Ние определяме реда за това.  

От тази гледна точка аз предлагам, като приложение на 

евроизборите, на действията ни по време на изборите, точка 5 да 

отпадне от правните основания и съответно при това положение да 

отпадне като правно основание в последния абзац на решението, а 

именно, че то подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд. В този случай отново казвам, ние не 

упражняваме правомощията по точка 5. Ето защо съответно няма 

нужда то да фигурира тук. Упражняваме правомощията си по чл. 57, 

ал. 1, точка 1 категорично. А именно действия по упражняване 

контрол по прилагане на Кодекса. Това ми е предложението.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на господин Николов. Господин Войнов, вие 

съгласен ли сте с това?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Що се отнася до назначаването на 

съставите на УИК по точка 7, когато кмета на общината не е 

направил предложение до ЦИК, ЦИК назначава ОИК по 
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предложението на кмета на общината. Или ако не е постигнато 

съгласие по предложенията направени от партиите и коалициите. 

Точка 8 и 9 съществуват в това решение. Затова смятам, че може да 

остане правното основание за ал. 1, точка 5.  

Що се отнася до това да отпадне последния абзац, че подлежи 

на обжалване решението. Тъй като в точка 8 и 9 от решението се 

говори за назначаването на общински избирателни комисии, според 

мен е по-добре да остане.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Николов, вие 

поддържате ли си предложението?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ще се съобразя с мнението на 

докладчика, щом така е преценил.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, по първа 

страница други предложения има ли?  

Господин Чаушев заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Към точка 2 да допълним. Към датата на 

обявяване на изборите.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Бойкинова, 

заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, в моя проект аз бях написала 

и ви предлагам кметовете на общини до 20 август 2019 г. 

включително провеждат консултациите за съставите на ОИК.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да се отложи проекта за 

следобедно заседание. Не съм се запознал с този проект. Запознах се 

с друг вариант.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има предложение да 

отложим проекта. Отлагаме проекта на решение за следобедно 

заседание.  

Колеги, минаваме към точка трета – Доклади относно 

искания  за отваряне на запечатани помещения.  

Госпожо Стойчева заповядайте.  
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, постъпило е писмо 

от изпълняващия длъжността кмет на община Чупрене, област 

Видин, Асен Джунински с искане за разрешаване на достъп до 

запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от Националния референдум през 2013 г. и от изборите за 

членове на Европейския парламента от Република България през 

2014 г. Достъпът е необходим във връзка с изтичане срока на 

съхранение и необходимостта от извършване на експертиза и 

съответната научно-техническа обработка, както и предаване в отдел 

„Държавен архив“ на книжата и материалите от Национални 

референдум през 2013 г. и от изборите за членове на Европейския 

парламент през 2014 г. В помещението се съхраняват книжа и 

материали само от цитираните избори и референдум и решението е в 

подкрепа на искането на кмета за отваряне на помещението.  

Моля да го погледнете.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Моля да погледнете проекта за решение.  

Ако няма предложения, моля процедура по гласуване на 

проекта за решение за отваряне на запечатаното помещение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Номер на Решението 583.  

Госпожо Йосифова заповядайте.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в тази точка докладвам за 

сведение писмо с вх. № ЕП-06-246 от 30 юли 2019 г. на кмета на 

Община Аврен, област Варна във връзка с процедурите по предаване 

на отдел „Държавен архив“, гр. Варна на изборни книжа и материали 

от проведените през 2014 г. избори за членове на Европейския 

парламент от Република България. В  изпълнение на разпоредбите 
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на Закона за Националния архивен фонд отворено е помещението. 

Извършена е експертиза на ценността и техническа обработка на 

документите. Не са установени торби и пликове, които да са с 

нарушена цялост, не залепени пликове и хартиени ленти. След 

извършване на тези действия помещението е запечатано с хартиена 

лента, подписана от съответните длъжностни лица.  

Приложен е протокол и заповед във връзка с извършеното 

отваряне на помещението.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Чаушев го 

няма в момента. След това ще се върнем към негов доклад по точка 

3.  

По точка четвърта – Доклади относно искания за изплащане 

на възнаграждения на ОИК.  

Госпожо Цанева заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Постъпило е с вх. № МИ-27-90 от 

30.07.2019 г. искане за изплащане на възнаграждение от общинска 

избирателна комисия Велико Търново. Възнагражденията са за 

проведени едно дежурство на 18-ти – председател и секретар и 

заседание проведено на 19-ти, на което са присъствали председател, 

секретар и шестима членове във връзка с предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник. Има контролен лист и 

справка. Предлагам да одобрим изплащането на това 

възнаграждение за едно заседание и едно дежурство.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря колеги. Чухте 

предложението на госпожа Цанева за изплащане на 

възнаграждението. Има ли други предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  
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Госпожо Стойчева заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпило искане 

за одобряване на възнаграждение на членове на общинска 

избирателна комисия Тополовград,  във връзка с проведено 

заседание на 22.07.2019 година. Заседанието е с цел приемане на 

решение за предсрочно прекратяване на кмет на кметство в с. 

Синапово, поради настъпила смърт. Присъствали са заместник-

председател и секретар, както и петима членове на общинската 

избирателна комисия. Към искането има приложен предварителен 

контрол от финансовия контрольор за поемане на задължение и 

счетоводна справка за размера на исканите възнаграждения. 

Предлагам да одобрим с протоколно решение изплащането на 

възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия 

Тополовград.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми 

колеги чухте доклада. Има ли други предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване за одобряване 

възнаграждението на ОИК – Тополовград.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Благодаря ви госпожо Стойчева. По тази точка друг доклад 

имате ли? Няма.  

По следващата точка госпожа Бойкинова излезе. 

Госпожа Йосифова по точка 5 заповядайте.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка виждате 

проект за решение относно налагане на административно наказание 

на Николай Стефанов Андреев, представляващ Нова брод кастинг 

груп, за нарушение на изискването на чл. 179 от Изборния кодекс 

във връзка със задължението на доставчиците на медийни услуги 
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при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на 

отразяване на предизборна кампания да ги оттеглят с виртуален, 

звуков или аудиовизуален знак, който съдържа надпис или звуково 

съобщение , че материала е платен.  

Моля да се запознаете с проекта за решение. Единствено 

виждам на страница 2 след „реши“, да се премахне „против“. Тази 

дума е излишна.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада и 

проекта за решение. Моля да се запознаете.  

Господин Николов заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз имам само една 

редакционна забележка. Би могло да се изпише лицето като 

представляващ съответната медия. Това е потвърдено от справката в 

Търговския регистър. Като използваме термина представляващ, 

предлагам за унификация. Той е отбелязан на абзац първи на 

диспозитива. Предлагам също така в абзаца, с който започва 

решението на първа страница, също абзац първи. Там също е 

написан представляващ. Предлагам навсякъде да използваме 

термина представляващ. На страница 2 се говори за представител. 

Това ми е редакционното предложение.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Колеги, 

други предложения?  

Колеги, ако няма други предложения по предложения проект, 

моля процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Номер на Решението 584.  

Госпожо Бойкинова по точка 5 ще докладвате ли? 

Заповядайте.  
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да 

вземем решение, с което да отменим решение на Централната 

избирателна комисия 575, с което сме наложили административно 

наказание на доставчика на медийни услуги Дир бг, тъй като след 

извършена служебна справка установих, че не е спазена процедурата 

по чл. 43, ал. 4 от Закона за административни нарушения. Тъй като в 

писмо от район Лозенец изрично е посочено, че и двата оригинални 

акта срещу доставчика на медийна услуга са връчени, но се оказа, че 

са допуснали грешка от района, което съответно даде основание да 

вземем и това решение. Поради което ви предлагам да го отменим и 

процедурата по чл. 43, ал. 4 от ЗАН ще продължи.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте проекта за 

решение предложен от колегата Бойкинова.  

Има ли други предложения? Ако няма други предложения, 

моля процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Номер на Решението 585.  

Друг доклад по тази точка? Заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е 

проект относно налагане на административно наказание на 

доставчика на медийни услуги БТВ Медия Груп за нарушение на 

изискването на чл. 205, ал. 5. Съставен е акт на медията затова, че на 

26 май в излъчена емисия новини в изборния ден и преди 

приключването му 18.56 са огласени резултати от социологическа 

агенция Алфа Рисърч по повод проведените избори на 26 май 2019 г.  

Постъпило е възражение. Докладвала съм възражението. В 

него те твърдят,  че сме допуснали процесуално нарушение, че акта 

е съставен в отсъствие на нарушителя. Отделно от това оспорват и 
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твърдяното нарушение. Считаме, че изложените във възражението 

доводи са неоснователни и не оборват установени от факта 

нарушения. То се доказва и от приложените по административно 

наказателната преписка доказателства.  

Предвид това, че нарушението е извършено за първи път при 

липса на данни за предишни нарушения и предвид това, че не са 

налице предпоставките да приемем случая за маловажен, предлагам 

да се наложи имуществена санкция в минимален размер на 2000 лв.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Моля да се запознаете. Има ли предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Номер на Решението 586.  

Друг доклад по тази точка?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че 

от район Възраждане са ни върнати в цялост три акта, съставени 

срещу господин М.С.К. Ще направим опит да бъде връчена чрез 

пълномощник от Централата на политическата партия. И съответно 

ви уведомявам, че с писмо от Район Възраждане ни е върнат в 

цялост акт № 24, съставен против С.Е.В.. Не е намерен адреса. Ще 

помислим по друг начин да се връчи акта.  

Докладвам ви за сведение постъпила жалба от Дарик радио 

срещу решение на Централната избирателна комисия 561, с което 

сме наложили две глоби на господин Р.К.Р. Жалбата ще бъде 

комплектована и изпратена в Софийския районен съд. И съответно 

ви докладвам жалба от Телевизия Евроком срещу Решение 557 на 

Централната избирателна комисия, с което сме наложили 

имуществена санкция. И съответно има жалба от Инвестор БГ 
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против Решение 552, с което Централната избирателна комисия е 

наложила имуществена санкция в размер на 2000 лв. И жалба от 

Инвестор БГ срещу Решение 554, с което сме наложили 

административно наказание глоба.  

Трета жалба има от Инвестор БГ. Тя е срещу решение 556, с 

което сме наложили имуществена санкция в размер на 2000 лв.  

Жалба от Политическа партия „Атака“ срещу Решение на 

Централната избирателна комисия, с което сме наложили 

имуществена санкция.  

И в обобщение мога да ви кажа, че всички актове са връчени 

с изключение на актовете, които сме съставили против господин 

Веселин Найденов Марешки. Те са седем акта. И тези три, които ви 

докладвах на господин Мустафа Карадайъ.  

Имаме вече и осем обжалвания наказателни постановления, 

включително са тези пет. И преписките съответно се изпращат към 

Софийски районен съд. И съответно имаме още актове, на които 

чакаме тяхното връчване. Те са в процедура по връчване.  

На господин Марешки първо чрез общинската 

администрация във Варна. След това направихме опит чрез 

Народното събрание на два пъти. Народното събрание ни отговори, 

че не е съответната служба по смисъла на ЗАН. Отказа да му ги 

връчи. След това му изпратихме писмо до Народното събрание с 

покана до 31 юли в удобно за него време и час, да се яви да му 

връчим актовете. Но към настоящия момент същия не се е явил.  

Уважаеми колеги, дошло е съобщение от Варненския 

административен съд с приложена частна жалба от Сдружение 

СОПА, който обжалва решението на Варненския административен 

съд, с което му остави без разглеждане жалбата срещу наше писмо. 

В тридневен срок от получаването може да подадем възражение. 

Считам, че ние всичко сме казали по това дело.  И с оглед на 

неговите твърдения в частната жалба. Тя трябва да бъде в моя папка.  
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря на госпожа 

Бойкинова за доклада. По тази точка имате ли госпожо Бойкинова 

друг доклад? Няма.  

Колеги, преминаваме към  точка разни.  

Господин Джеров заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, от вчерашно 

заседание в моя папка има постъпило едно писмо питане от 

господин Николай Димитров, който се обръща към нас и казва. 

Уважаеми дами и господа, моля да ми бъде предоставена 

информация относно това, дали е възможно един инициативен 

комитет да регистрира повече от един кандидат за общински 

съветник и да формира листа?  

В тази връзка мисля да изготвя писмо, в което да му кажа. 

Уважаеми господин Димитров, във връзка с вашето писмо 

постъпило на електронната поща на Централната избирателна 

комисия с вх. № МИ-22-22 от 31.07.2019 г. Ви уведомяваме, че 

съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 1 ИК, инициативен комитет са 

образува за издигане на независим кандидат. Ще добавя тук нормата 

и на чл. 412, също ал. 1, в която се казва, че партиите и коалициите и 

инициативните комитети подреждат кандидатите в кандидатски 

листи. Както е текста съответно на закона. Като също така ще 

прибавя и чл. 413, ал. 1 и ал. 2 от ИК за кандидати за общински 

съветник или кандидат за кмет. Може да бъде предложен за 

регистриране само от една партия и коалиция или инициативен 

комитет и само в един изборен район. И в тази връзка като 

допълнение на отговора, че един инициативен комитет не може да 

регистрира повече от един кандидат за общински съветник.  

Такова писмо мисля да изготвя. Ако имате някакви 

предложения за допълнения и изменения съм съгласен да ги 

възприема.  Ако не ще изготвя такова писмо.  
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на отговора с писмо. Има ли други предложения? 

Няма.  

Господин Джеров, нека да изготвите писмото и тогава да го 

видим.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Приемам. Ще бъде изготвено.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг доклад по тази 

точка? Няма.  

Уважаеми колеги, аз имам да докладвам на Централната 

избирателна комисия две писма. Едното писмо е от 12 юли с № 

ЦИК-03-8. Госпожа Солакова го е докладвала. Това е едно писмо от 

администрацията на Министерския съвет, която ни е предложила да 

се включим в модернизация на администрацията и да изпратим 

документи по повод на някакво мотивирано предложение за 

включване в списъка на специалностите, за които в отделни 

администрации съществува недостиг. Това писмо е прието за 

сведение и е предоставено на госпожа Манолова. Госпожа Манолова 

и госпожа Солакова са го обсъдили. Така че колеги, докладвам го 

само за информация. Няма да изпращаме писмо на Министерския 

съвет за участие в такива програми. Така че това е само за сведение.  

Второто нещо, което искам да докладвам за сведение на 

Централната избирателна комисия. Вчера с вх. № МИ-03-07, то е 

качено в моя папка, сме получили писмо от администрацията на 

Министерски съвет, които след като са изгледали нашия проект за 

решение за осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на 

хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински 

съветници и кметове имат определени предложения. Така че това е 

за сведение. И мисля, че когато приемаме решението ще ги 

съобразим. Така че това е за сведение.  

Госпожо Цанева заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-07-198 

писмо по електронната поща от избирателната комисия на Индия и 
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Международния институт за демокрация и избори, които ни 

информират, че ще се проведе от 22-ри до 27-ми септември 

обучителен курс. За сведение, тъй като сме в изборен период.  

Също така за сведение писмо с вх. № ЦИК-07-6/37 от 

Европейската комисия. Предполагам, че това е общо писмо 

напомнящо, че до 5 август трябва да се предадат отговорите на 

въпросника, който ни бяха изпратили. Но колегата Андреев ги 

докладва преди известно време и ги изпратихме на Министерство на 

външните работи. Така че за сведение.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Друг доклад 

имате ли? Няма.  

Господин Димитров заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, дошло е едно писмо от 

господин Мартин Панов, който пита възможно ли е след гласуване 

на предстоящите местни избори да получи удостоверение или 

някакъв друг документ, който да доказва, че съм гласувал.  

По идея на госпожа Бойкинова, отговора приблизително 

трябва да съдържа, че Изборния кодекс не посочва начин, по който 

да се издават такива удостоверения, но може да опита да получат 

удостоверение от секционната избирателна комисия, която със свое 

решение ще удостовери, че е присъствал. Тя има и печат. В този 

смисъл мога да му напиша отговор. Нямам представа защо му трябва 

такъв документ. Предполагам, че е свързано с някакво отсъствие от 

работа, пътуване, за да докаже, че е дошъл до България. Нямам 

представа откъде е. Той говори за предстоящите избори. Той не пита 

за предходните.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Димитров ще 

представите ли проект на писмо? Сега го обсъждаме и ще 

представите проект на писмо.  

Колеги, обявявам 20 минути почивка.  

 

(След почивката) 
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, 

продължаваме заседанието.  

Господин Чаушев има да докладва по точка 3 – Отваряне на 

запечатани помещения. Заповядайте господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа 

има един проект на решение във връзка с отваряне на запечатано 

помещение в Община Монтана.  

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-74 от 31.07.2019 г. до ЦИК, 

в което кмета иска да се отвори едно запечатано помещение в 

общината, в което се съхраняват книжа за изборите за Европейския 

парламент. Съответно тези книжа да се преместят в друго 

помещение на друг адрес, общински. Целта на това искане е да се 

освободи помещението в общината за предстоящите общински 

местни избори. Това е целта на искането. Проектът го виждате. 

Предлагам да се гласува.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада 

на господин Чаушев с проекта за решение за отваряне на запечатано 

помещение в Община Монтана. Ако няма други предложения, моля 

процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 587.  

Господин Джеров заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, в моя папка от 

днес вече е качено писмото отговор на господин Димитров. Вх. № 

22-22 от 31.07.2019 г. Подготвил съм отговора, който можете да 

погледнете. Ако имате предложения за изменения и допълнения съм 

готов да ги обсъдим.  
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

предложения по текста на писмото?  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Ще оставя само последния абзац от 

отговора на писмото. Другото ще бъде премахнато. Приемам го.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други предложения има 

ли? Ако няма, моля процедура на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

 ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам решението да се отложи, 

защото се предлага сега. Освен това най-важния елемент как е 

определен броя на членовете на общинските избирателни комисии и 

са представени таблици някакви, с някакви си дробни числа, но няма 

пътя при какви предпоставки е достигнат този резултат. Твърдя само 

така като гледам таблици. В решението имаме направо членовете 

разпределени. Само като гледате числата, виждате едно съществено 

пропорционално отклонение, което  се появява в някои случаи. Не 

знам как са направени. Партии с по-малък брой, два пъти по-малък 

брой членове в един момент получават същото, което партии 

получават брой членове с парламентарни групи, които са два пъти 

по-големи. Няма как при някакъв тип пропорция това да се случи.  

Има някъде грешки, които да се обсъдят. Това считам аз, като 

не знам пътя по който са постигнати тези дробни числа. Предлагам 

да се опише пътя по който са стигнали до тези неща и да обсъдим 

предпоставките. Защото всяка задача си има едни предпоставки, 

дали това са предпоставките, за да започна със съответните 

изчисления.  

Предлагам да се отложи и да видим пътя на проекта,  който е 

пред нас и току що се и запознах с него. Някога имаше обсъждания, 

обмисляния.  
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други 

предложения?  

Господин Димитров.   

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ясно е, че разпределението няма да 

е толкова пропорционално, колкото е било на предходни избори. 

Причината е елементарна. С направените промени в Изборния 

кодекс, с който се каза, че всяка парламентарна партия има право на 

представителство, т.е. най-малко един член на общинските 

избирателни комисии. Преди беше на РИК-овете. И той се смеси с 

пропорционалното разпределение на останалите. Остава открит 

въпроса как се изчисляват остатъците. Преди не е било така. Преди е 

било една процедура. Остатъците са били еднакви.  

Сега трябва да приемам това, което е направил господин 

Войнов. Тоест, да дадем по един член на всяка от парламентарно 

представените партии и да решим какво ще считаме за остатък. Това 

не е описано в Кодекса. Възможни са два начина на определяне на 

остатъците. Като се извадят тези по един член, след което се види 

какво остава и то да се разпредели по остатъци. Или да се брои, че 

когато има един член е оползотворен и това, което по другия начин 

считаме за остатък. От там идва проблема с „Воля“. „Воля“ веднъж 

има по един член и втори път има като остатък. И в този случай тя 

изпреварва поне при едно разпределение, партия ДПС. Преди това е 

било невъзможно. Преди всичко е било чисто пропорционално. Сега 

са смесени принципа на достъп и принципа на пропорционалност. 

От там идва смесването на очакванията ни с това, което се е 

получило като резултат.  

Това е за тези колеги, които ще се задълбочат. Така изглежда 

когато се смесят два принципа.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Войнов 

заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в моята папка аз съм показал 

начина на изчисление. Колегата Чаушев е прав, че тук не е пояснено 
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точно как са извършени изчисленията. На мен ми трябват около 20 

минути да ги опиша с думи всяка стъпка как е направена и по какви 

формули. Да го кача, да се запознаят колегите и ако искате в 

следобедно заседание да разглеждаме.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, има 

процедурно предложение от господин Чаушев да бъде отложен 

проекта за решение. Така че аз подлагам на гласуване 

предложението за отлагане на този проект за решение.  

Колеги, нека да гласуваме предложението за отлагане на този 

проект за решение и след това ще решим.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 14. Против 5. Нямаме решение.  

Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз предлагам само тази таблица да я 

разгледаме. Аз ще я опиша подробно. Ако приемем разпределението 

дори и да не е такова каквото е, аз мисля, че след това приемането на 

решението е просто процедура. Така че може и друг ден да се гледа, 

стига да се обединим около числата.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вътре има едни текстове, които са също 

доста спорни. Така че само вземам отношение, че проблема не е 

само изчислението, което е съществено. Но текстовете са доста и там 

има едни грешни предпоставки според мен, които ще бъдат предмет 

на дълги разсъждения. Това което е написано там, рефлектира тук. 

Именно за това са предпоставките там.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, да го отложим 

това решение за друг ден.  

Колеги, има отново процедурно предложение. Аз също го 

подкрепям. Да гласуваме отново процедура за отлагане на това 

решение. Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Уважаеми колеги, този проект за решение се отлага за 

следващата седмица.  

Дневният ред за днешното заседание е изчерпан.  

Насрочвам следващо заседание за понеделник 5 август 

2019 г. от 10.00 часа. Утре имаме среща с представители на 

Централната избирателна комисия на Корея.  

Закривам заседанието.  

 

 

(Закрито в 12,50 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Силва Дюкенджиева 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

    Таня Йосифова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Силвия Михайлова 

 


