
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 91 

   

На 5 август 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

Докладва: Катя Иванова 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Катя Иванова, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Николай Николов, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, 

Кристина Стефанова 

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладва: Катя Иванова 

4. Разни. 

 

Докладват: Силвия Стойчева, Николай Николов,  

Димитър Димитров,Таня Цанева, Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     
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ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова. 

 

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

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на 

Комисията.  

 

* * * 

 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Колеги, на заседанието присъстват 11 членове на 

Централната избирателна комисия. В отпуск са: госпожа Стоева, 

госпожа Солакова, господин Андреев, господин Чаушев, господин 

Войнов, госпожа Ганчева, госпожа Бойкинова. В болнични е 

господин Баханов. 

Колеги, има качен проект за дневен ред. Моля да го 

погледнем. Има ли допълнения към проекта за дневен ред? 

Госпожа Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Ако може в точка отваряне на 

запечатани помещения. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре. Други колеги? 

Господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз също ще помоля да дам една 

информация за отворено помещение. Да ме включите в тази точка. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председателстващ, 

моля да ме включите в точката за отваряне на запечатани 

помещения. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В същата точка, нещо за сведение. 
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И госпожа Стефанова се 

заявява в точка „Разни”. 

Други колеги? Ако няма други предложения, моля процедура 

по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

По точка първа  - доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки, госпожо Иванова, 

заповядайте. 

 

Точка 1. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпила жалба в Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-2-

335 от 2 август 2019 г., подадена от „168 часа” ЕООД чрез адвокат 

Димитров срещу наше Решение № 559-ЕП от 10 юли 2019 г., с което 

е наложено административно наказание по реда на Изборния кодекс 

във връзка със Закона за административните нарушения и наказания. 

Докладвам ви, че преписката ще бъде  комплектувана и 

препратена по компетентност на Софийски районен съд. 

Докладвам ви също така, че с вх. № ЕП- 20-333 от 1 август 

2019 г. е постъпила жалба от телевизия „Евроком” ООД срещу наше 

Решение № 548-ЕП от 16 юли 2019 г., с което на телевизия 

„Евроком” е наложено административно наказание за нарушение на 

изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс. Преписката 

също ще бъде комплектувана и препратена по компетентност на 

Софийски районен съд. 

Докладвам ви, че е връчен акт № 7-ЕП за установяване на 

административно нарушение на „Нова телевизия”. Същият е с  вх. № 

ЕП-07-67 от 2 август 2019 г. Всъщност актът е връчен чрез кмета на 
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район „Искър” Ивайло Цеков. Той ни изпраща всички необходими 

документи и това е входящият номер на неговото писмо. 

И, колеги, към тази точка бих искала да ви докладвам, че след 

като е направен няколкократно опит за посещение на адрес на 

политическа партия „Глас народен” с опит да бъде връчен акт № 24-

ЕП за установяване на административно нарушение от 20 май 2019 

г. на председателя на ЦИК в изпълнение на решение на Комисията 

№ 343-ЕП от 18 май 2019 г., се оказва, че на адреса на партията не 

може да бъде намерен никой. Няколкократно е посетен адресът.  

Поради това ви предлагам да упълномощим оправомощеното 

от Централната избирателна комисия лице, а именно главния 

юрисконсулт Милена Радославова, която с протоколно решение на 

Централната избирателна комисия да извърши необходимата 

справка в „ГРАО” относно постоянен и настоящ адрес на 

представляващия  политическа партия „Глас народен” Светослав 

Витков. Необходима е нарочна санкция, тъй като имаме подписано 

споразумение с ГД „ГРАО” и има установен ред, по който следва да 

бъде извършена тази справка. Затова моля за протоколно решение на 

Комисията в този смисъл. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, чухте 

доклада на госпожа Иванова. 

Ако няма възражения, моля процедура по гласуване за 

протоколно решение за упълномощаване на главен юрисконсулт 

Милена Радославова. 

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

Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

Госпожо Иванова, друг доклад имате ли по тази точка? Не. 

Колеги, по първа точка друг доклад? Ако няма, преминаваме 

към точка втора – отваряне на запечатани помещения. Госпожо 

Иванова, заповядайте. 
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Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЦИК-14-83 от 1 

август 2019 г. от кмета на община Ковачевци господин Васил 

Станимиров с искане за разрешаване на достъп до две запечатани 

помещения, находящи се на партерния етаж в сградата на 

общинската администрация в Ковачевци, в които се съхраняват 

изборни книжа и материали, подробно описани по видове избори и 

референдуми. Достъпът до помещенията е необходим във връзка с 

изтичане срока на съхранение и необходимостта от извършване на 

експертиза, научно-техническа обработка и предаване в отдел 

„Държавен архив”, гр. Перник, на книжата и материалите от 

националния референдум през 2013 г. и от изборите за Европейски 

парламент от Република България през 2014 г. 

Моето предложение като докладчик е да разрешим 

отварянето на двете запечатани помещения. Проектът на решение е 

качен в моя папка от днешна дата. В него стриктно е указано как 

следва да процедира общината и да се съобрази с наше Решение № 

243-ЕП. 

Обръщам внимание само на това, че в помещение № 2 се 

съхраняват само изборни книжа и материали от изборите  за членове 

на Европейския парламент и след предаването им не е необходимо 

същото да бъде запечатано. Поради което в проекта на решение съм 

отразила, че следва да бъде запечатано само първото помещение, в 

което, след като бъдат предадени книжата от националния 

референдум, ще останат други изборни книжа и материали. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване за отваряне на 

запечатаното помещение в община Ковачевци. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 
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Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 588. 

Друг доклад по тази точка имате ли, госпожо Иванова? Не. 

Госпожо Цанева, заповядайте по точка втора. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЕП-06-253 сме 

получили в оригинал писмо от кмета на община Тервел, както и 

заповед, протокол за отваряне на запечатано помещение, съгласно 

Решение № 243-ЕП с цел прибиране избирателните списъци за 

съхранение. За сведение ви докладвам това. Тази информация сме я 

получили на 2 август 2019 г., а изходящата дата е 31 юли 2019 г. На 

дата 30 юли 2019 г. сме получили също така и писмо от община 

Тервел,  с което искат да разрешим отваряне на запечатано 

помещение – помещението е същото – и се съхраняват книжа и 

материали от европейски избори 2014 г. 

Изготвила съм проект на решение, но тъй като не мога да се 

свържа с община Тервел, ще опитам, нека не го докладвам днес, за 

да мога да разбера все пак там само тези книжа ли се намират или 

има и нещо друго, за да знаем как да бъде изписано решението. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Друг 

доклад по тази точка? Нямате. 

Госпожо Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в моя папка писмо с вх. № ЕП-

06-251 от 2 август 2019 г. Получили сме писмо от кмета на община 

Разлог във връзка с отваряне на помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския 

парламент от 2014 г., изборите за президент и вицепрезидент от 2016 

г., както и втори тур, изборите за народни представители от 2017 г. и 

изборите за членове на Европейския парламент от тази година. 

Приложена е заповед на кмета и протокол, в който е описано, 

че помещението е отворено с цел поставяне на избирателните 

списъци и други книжа от проведените избори за членове на 
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Европейския парламент от Република България от 26 май т.г. 

Единствено не е посочено, че помещението след това е запечатано. 

Не знам дали това следва да им укажем да го включат. Те посочват 

основание т. 21 от наше Решение № 243 от 2 май 2019 г. В протокола 

пише, че са отворили помещението с цел поставяне на 

избирателните списъци и други книжа от изборите тази година, но 

не пише, че е запечатано след това. 

Докладвам го за сведение, колеги. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: По тази точка имате ли 

друг доклад, госпожо Йосифова? Не. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо 

председателстващ. Уважаеми колеги, бих искал да ви докладвам 

писмо с вх. № ЕП- 06-247-1 от 1 август 2019 г., което може да видите 

в моя папка. Писмото е от община Вълчедръм.  С него те ни 

информират, че в изпълнение на Решение № 514 от 4 юли 2019 г. са 

отворили помещение с изборни книжа и материали, което е 

запечатано.  

Приложили са заповед на кмета на общината от 4 юли, 

протокол на съответната комисия за отваряне на помещението, 

втори протокол фактически на постоянно действащата експертна 

комисия, заверени копия от техни книжа. Докладват, както сме 

написали в писмото, с което сме им изпратили нашето Решение № 

514, относно изпълнението на това решение. Става дума обаче в него 

за предоставяне на „Държавен архив” – Монтана, на част от 

изборните книжа и материали, а друга част, които не отговарят на 

условията за архивиране, са унищожени. Става дума за предаване на 

изборните книжа и материали от изборите за Европейски парламент 

през 2014 г. 

За сведение. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Друг доклад 

по тази точка? 

Господин Арнаудов, заповядайте. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № ЕП-06-250 от 2 август 2019 г. е 

постъпило писмо от кмета на община Поморие, с което ни изпраща 

свои заповеди. Първата заповед е от 15 май 2019 г. за определяне на 

помещението, в което ще се съхраняват изборните книжа и 

материали от изборите за членове на Европейския парламент 2019 г., 

а втората заповед е за определяне на комисията, която ще отвори 

помещението. И ни изпращат протокол от отваряне на помещението 

от 29 юли 2019 година. 

За сведение. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг доклад имате ли? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Не, благодаря. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Димитров, 

заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо 

председателстващ. Това, което ще ви докладвам, е за сведение. 

Пристигнал е оригинал на преписка с вх. № ЕП-06-161/1 от 1 август 

2019 г., с което кметът на община Сухиндол господин Пламен 

Чернев ни изпраща протокол от отваряне на помещението съгласно 

Решение № 243, за да бъдат извадени и предадени избирателните 

списъци (подробно са описани списъците), има назначена комисия, с 

хартиена лента е запечатано помещението с подписите на 

длъжностните лица. След приключване на проверката. 

Това е за сведение. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Друг доклад 

по тази точка? Нямате. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, и моето е за 

запознаване и сведение. Получили сме писмо от община Аксаково. В 

изпълнение на т. 19 от Решение № 243 от 2 май са отворили 

запечатано помещение с цел прибиране на получените от „ГРАО” 

избирателни списъци.  

Приложили са заповед и протокол от 18 юли. 
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря ви. 

Колеги, точка трета – Доклад относно искания за изплащане 

на възнаграждения на ОИК. Госпожа Иванова, заповядайте. 

 

Точка 3. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане от Общинската 

избирателна комисия – Карлово, с вх. № МИ-27-91 от 1 август 2019 

г. за изплащане на възнаграждение за проведено дежурство на 30 

юли 2019 г. От материалите към преписката става ясно, че въз 

основа на постъпила молба от генерал Димитър Шириков, с която 

той е изискал от Общинската избирателна комисия заверени преписи 

от документи, това е наложило провеждането на дежурство от 

председателя и секретаря на ОИК. Те са подготвили необходимите 

преписи от документи. 

Преписката е комплектувана с необходимия контролен лист, 

счетоводна справка за проведеното дежурство. Предлагам да бъде 

изплатена сума в размер на 113,05 лева. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада 

за изплащане на възнаграждение на ОИК – Карлово. Други 

предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждението. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Друг доклад по тази точка? Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА:    Колеги, с вх. № МИ-27-87 от 

24 юли е постъпило писмо от Общинската избирателна комисия – 

Тетевен,    с което  ни  уведомяват,   че  е  проведено  заседание       
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от ОИК – Тетевен, с цел вземане на решение за предсрочно 

прекратяване на пълномощията на общински съветник. На 

заседанието са присъствали 7 членове.  

Към писмото има приложен протокол от заседанието, заедно 

с приложено решение на Общинската избирателна комисия. Те искат 

изплащане на възнаграждение с цел проведеното заседание на 

присъствалите седем членове. 

Към преписката имаме счетоводна справка заедно с 

контролен лист от финансовия контрольор с предложение за 

изплащане на възнаграждение в размер на 368,40 лева. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада 

за изплащане на възнаграждение на ОИК – Тетевен. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия 

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

Друг доклад имате ли? Не. 

Колеги, преминаваме към точка 4 – Разни. Госпожо 

Стойчева, заповядайте. 

 

Точка 4. Разни. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо председателстващ, моля да 

бъде отложен моят доклад за следващо заседание, тъй като е 

необходима още информация, за да го докладвам. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, отлагаме за 

следващо заседание. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, става дума за следния 

случай. Докладвам ви вх. № ЕП-06-252 от 2 август 2019 г. писмо от 

община Свищов с техен изходящ номер от 31 юли. С това писмо те 

ни уведомяват, че са отворили помещението, в което се съхраняват 
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изборните книжа и материали от евроизборите през 2014 г. Те се 

позовават на Решение № 488 от 18 юни 2019 г. във връзка с точки 18 

и 22 на наше Решение № 243 от 2 май 2019 г. Предварително 

решение на ЦИК за отваряне на изборното помещение тук няма. Аз 

се свързах сега с общинската администрация в Свищов по този 

въпрос, разговарях със секретаря на общината, госпожа Петрова, 

която е подписала писмото. Нашето Решение № 488 е принципно и 

касае останали за съхранение в областните и общинските 

администрации бюлетини и формуляри на изборни книжа, 

включително неизползвани печати. Ние сме постановили на 18 юни 

2019 г. с Решение № 488, че биха могли тези останали от изборите 

на 26 май книжа и материали, които не са предадени на секционните 

избирателни комисии, да се унищожат при условия и ред, 

определени със заповед на съответния кмет на общината. 

Както може би виждате, общинската администрация по 

собствена инициатива, позовавайки се на това Решение № 488, то е 

във фактическите основания, е отворила изборното помещение. То 

се намира в стая № 18 в подземния етаж на административната 

сграда на община Свищов. Намерила е, че торбите са в цялост, 

прибрала е за съхранение предадените с приемно-предавателен 

протокол от ръководителя на ГД „ГРАО” – Велико Търново, 

избирателни списъци, ведно с приложените към тях изборни книжа. 

И също така е организирала изнасянето на подлежащите на 

унищожаване документи. 

От този протокол, който е съставен на 30 юли, не става ясно 

дали тези избирателни списъци наистина не са ползвани и попадат в 

режима на Решение № 488. Аз, както казах, се свързах с общинската 

администрация в Свищов, разговарях със секретаря на общината 

току-що и те не можаха да ми дадат отговор. Пак да повторя, с 

Решение № 488 сме решили, че останалите на съхранение в 

общинските администрации бюлетини резерв, формуляри на 

изборни книжа, включително неизползвани печати от изборите за 

членове на Европейския парламент, които не са предадени на 
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секционните избирателни комисии, подлежат на унищожаване по 

силата на заповед на съответния кмет на общината. 

Не можаха да ми дадат отговор на въпроса дали само за 

неизползвани материали. В точка в този протокол от 30 юни 2019 г., 

представени ни към писмото, те говорят за организиране изнасяне на 

подлежащи на унищожаване документи, именно неизползваните 

бюлетини, резервните печати на СИК, неизползваните номера и 

неизползвани екземпляри. Но това е в т. 3. В точка 2 се казва, 

комисията прибра за съхранение предадените с приемно-

предавателен протокол от ръководителя на „ГРАО” – Велико 

Търново, избирателните списъци с приложените към тях изборни 

книжа. Не можаха да ми отговорят на въпроса дали става дума за 

неизползвани избирателни списъци по тази точка 2 на протокола. А 

така или иначе тези списъци са използвани. И откриваме липса на 

предварително решение от страна на ЦИК. 

Уважаеми колеги, докладвам го както за сведение, така и 

моля за вашето становище. Защото според мен избирателните 

списъци, които са в т. 2 на протокола, са използвани и не влизат в 

режима на Решение № 488. 

Колеги, разговарях със секретаря на общината в Свищов, той 

пое ангажимент да проучи въпроса отново. Ако нямате нищо 

против, да посъбера малко информация само относно избирателните 

списъци. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

Николов. Друг доклад имате ли в тази точка?  

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Има запитване от 1 август 2019 г. 

от господин Мартин Панов с вх. № МИ-22-23 от 1 август 2019 г. Той 

пита може ли някой да му издаде удостоверение или друг документ, 

който да доказва, че е гласувал. 

Направил съм отговор, че Изборният кодекс не предвижда 

ред за установяване на участие в местните избори за общински 

съветници и кметове. Тъй като на Катя Иванова й се стори малко 
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меко това удостоверяване, може да се приеме като удостоверяване 

полагане на подпис в избирателния списък, не не предвижда ред, а 

не е възможно издаване на документ, който ще бъде по-категоричен. 

Ще променя това. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада с 

предложения проект на отговор за писмо. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Господин Димитров, имате ли друг доклад? Не. 

Госпожо Цанева, заповядайте в точка „Разни”. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за 

сведение писмо с вх. № ЦИК-07-184 от 1 август 2019 г. от 

Националната избирателна комисия на Корея. Писмото е адресирано 

до госпожа Мусорлиева, с което те се уточняват за провеждане на 

среща между нея и делегацията. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-102 писмо от Талин, 

Естония. С това писмо те изразяват желание да участват като 

наблюдатели в предстоящите местни избори на 27 октомври в 

България. Те имат по-различна структура на тяхната Държавна 

избирателна колегия. Това са представители от Талинския 

избирателен комитет и Тарту (вероятно това е някакъв град в 

Естония), като групата ще е около 20 души. И съответно пише, че се 

интересуват да посетят избирателни секции, да наблюдават процеса 

и броенето.  

Съгласно чл. 112 от Изборния кодекс, ал. 1, т. 2, предлагам да 

отговорим на колегите от Талин, че не възразяваме те да бъдат 

наблюдатели в изборите в България и да им кажем какъв е пътят, а 



 14 

именно, че трябва да се обърнат към Министерството на външните 

работи, като ще им укажем и мейла на Външно министерство. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на докладчика за изпращане на отговор, с който да 

ги уведомим как се регистрират международните наблюдатели. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, след обсъждане предлагам текстът 

на писмото към колегите от Естония да бъде гласуван на следващо 

заседание. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре. Госпожо 

Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с 

проведената среща в петък с делегация от представители на 

Националната избирателна комисия на Корея имахме одобрен 

предварителен разход за представителни разходи. Вече имаме 

фактура от „Без часовник” ЕООД. Моля за одобрение на направения 

разход и изплащането. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, моля за 

протоколно решение за одобряване на разхода. Ако няма други 

предложения, моля процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Имате ли друг доклад, госпожо Стефанова? Заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА:   Колеги, отново във връзка          

с проведената в петък среща моля за одобрение за публикуване на 

съобщение на официалния сайт на ЦИК заедно с две снимки. Едно 

кратко прессъобщение, което е подготвила госпожа Жекова. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли други 

предложения? Предлагам да гласуваме протоколно решение, с което 
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да одобрим да се качи съобщението на страницата на ЦИК за 

проведената среща в петък. Има ли други предложения? Не. 

Моля процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева) ; против – няма. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

създадената специална папка „A-WEB” е публикуван преводът на 

кандидатурата на господин Джон Хун Чой. Докладвам го за 

сведение. Който желае, да се запознае подробно, вече го има и на 

български. 

По повод разяснителна кампания и полученото писмо от 

Агенцията по обществени поръчки бях възложила на госпожа 

Радославова да направи юридическо становище във връзка с 

предстоящата разяснителна кампания. Становището е публикувано 

във вътрешната мрежа в моя папка от днешно заседание. Отново го 

докладвам за запознаване. 

Идеята беше по-детайлно, базирано на предходната 

разяснителна кампания, да се определи рамката на предходния 

бюджет, предстоящите разходи. Не е толкова подробно направено, 

предстои да го разискваме на група разяснителна и да ви представя 

стратегия и концепция за разяснителна кампания в някое от 

следващите заседания. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Николов, 

заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Във връзка с разяснителната 

кампания, разбира се, стратегията трябва да бъде изготвена и да бъде 

разгледана, подкрепям госпожа Стефанова, но искам да ползвам 

този повод, за да направя едно предложение, за което на предишните 

избори имаше формално протоколно решение. Предлагам съгласно 

традицията, която направихме на европейските избори и която преди 
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това е съществувала в работата на ЦИК, да обособим на сайта на 

Централната избирателна комисия отново една рубрика „Важни 

крайни срокове”, която да бъде изцяло адресирана, базирана на 

хронограмата. Разбира се, който предлага, трябва да свърши 

съответната работа, както и на евроизборите, поемам ангажимент на 

следващото или на по-следващото заседание, ако ЦИК ме 

упълномощи, да дам първите три-четири крайни срока, които 

изтичат дори до 20 август и които да бъдат разположени на нашия 

сайт. Предния път имаше санкция на Централната избирателна 

комисия да го правим в последните 15 дни преди евроизборите. 

Това е първият въпрос, който поставям във връзка с 

разяснителната кампания. 

Вторият въпрос, който бих искал да поставя, е нашата 

рубрика „Въпроси и отговори”. Тази рубрика според мен трябва 

също да обогатим. Постъпват много и различни въпроси кога 

излизат кандидатите за кметове и съветници в отпуск, съответно 

какви пълномощия би трябвало да имат лицата, които ще участват в 

консултациите за съставите на общинските и на секционните 

комисии.  

Също бих искал да поставя въпроса как бихме могли да 

обновим рубриката. Такива въпроси постъпват не само писмено, те 

все още не са чак толкова много, но започват да постъпват и по 

телефоните въпроси от граждани. Предлагам да обогатим рубриката. 

И ако ЦИК приеме това предложение, още на следващото 

редовно заседание мога да представя писмено първите три, четири, 

пет крайни срока, да ги разгледаме, да ги утвърдим и така да бъде до 

27 октомври, като периодично ги обновяваме. Благодаря. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожа Стефанова, 

заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в допълнение на 

предложението на господин Николов в рубрика „Местни избори 

2019 г.” да създадем булет, както господин Чаушев го нарича, 

„Разяснителна кампания и в този булет да създадем секция „Въпроси 
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отговори и важни дати”. Да е в контекста на разяснителна кампания, 

да е малко по-подредено, за да може да се ориентират хората. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Николов, аз 

ще ви помоля да направите това за важните крайни срокове за 

следващото заседание и направо да го гласуваме тогава. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. За следващото заседание 

първите четири-пет срока ще ви предложа да ги обсъдим и, разбира 

се, така ще правим за всяко едно обновяване на тези важни срокове. 

Госпожа Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Доколкото разбирам, идеята на 

господин Николов е важните крайни дати и срокове да са насочени 

към гражданите и по по-лесно достъпен начин, а не да пресъздаваме 

хронограмата. Да акцентираме върху тези срокове и дати, които ще 

бъдат полезни за избирателите. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Чудесно, за 

избирателите. Само че според мен в крайни срокове трябва да 

сложим и сроковете за регистрациите на партиите в ЦИК, в ОИК и 

регистрациите на кандидатите. 

Аз останах с убеждението, че говорим за две различни неща, 

не на едно място. Едното да си бъде „Въпроси и отговори”, а съвсем 

друго да си бъдат крайните срокове, нали така, господин Николов? 

Добре, вие ще подготвите за следващото заседание коректно 

тези неща и ще ги гласуваме. 

Господин Ивков, заповядайте. 

 ИВАЙЛО ИВКОВ: От една страна, трябва да има рубрика 

„Въпроси и отговори”, на която предварително, без да са постъпили 

въпроси, ние имаме опита от предишни избори, да се качат 

отговорите на най-съществените и най-многобройни въпроси, които 

сме получавали, за да можем да препращаме, а не да отговаряме 

всеки път в зала и да губим времето си, без да има по-голям ефект. 

Това е рубриката „Въпроси и отговори”. 

От друга страна, аз не знам това предложение, няма важни и 

неважни срокове и не може да са насочени само към гражданите. 
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Примерно регистрациите на партиите, както каза 

предстедателстващият, също може да не е насочена, но то 

индиректно е насочено и към гражданите. По-скоро, ние говорим за 

едно паралелно обновяване, тоест тази седмица да излязат 

сроковете, които предстоят в следващите две седмици. Аз така си го 

представям: тези, които идват непосредствено; след това да се 

махнат те и всяка седмица да се слага тази седмица кои срокове 

изтичат. За да може да е по-прегледно и хората да го имат като едно 

подсещане, да не четат цялата хронограма. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожа Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз съм съгласна с господин 

Ивков и може би тази идея е много добра и за предстоящите 

брифинги, които ще започнат в най-скоро време. А тази информация 

би трябвало да е ключова в информацията, която даваме в 

публичното пространство за предстоящи събития и това, което сме 

минали и свършили в предходната седмица. Така че би трябвало 

тази информация да е стикована и с говорителите, които ще вземат 

участие в предавания и брифинги. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не виждам никакви 

възражения по това. 

Госпожо Стефанова, имате ли още доклади? Заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-04-03-3 от 2 

август 2019 г. сме получили писмо, в което сме в копи, от министър 

Петя Аврамова от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството по повод полученото писмо в Централната 

избирателна комисия от община Троян относно предстоящите 

действия във връзка с изменението на Изборния кодекс за 

кметствата, които са под 350 души. Моля да се запознаете. 

Това, което те ни отговарят, е, че многократно е изменян 

Законът за административно-териториалното устройство на 

Република България и „В този контекст считаме, че определената от 

законодателя долна граница за брой население като условие за 

създаване на кметство отразява съвременните тенденции и 
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потенциал за развитие на административно-териториалните и 

териториалните единици в България. Направените анализи от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

показват, че за повишаване на управленската и финансовата 

ефективност и ефикасност на кметствата при предоставянето на 

публични услуги и управлението на общинската собственост са 

необходими мерки за укрепване на техния административен 

капацитет и подобряване на междуинституционалното 

взаимодействие на различните териториални нива.” 

Те смятат, че по отношение изразеното от община Троян 

становище, че императивното закриване на кметствата, не 

отговарящи на условията по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ, че са 

законодателно решение в рамките на Преходните и заключителни 

разпоредби на Изборния кодекс, противоречи на изтъкнатия по-горе 

принцип и право на местни общности. „Приемането на подобно 

решение би довело до фактическа отмяна на чл. 31 от ЗАТУРБ и 

ограничаване на законовите правомощия на общинския съвет да 

взима решения, свързани с административно-териториалното 

устройство на общината.  

Що се касае до въпросите, свързани с произвеждане на 

местните избори, гарантирането на избирателните права на 

гражданите и упражняването на правомощията на изпълнителната 

власт в кметствата, които не отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 

от ЗАТУРБ, изразяваме мнението, че в приложното поле на 

Изборния кодекс и на Закона за местното самоуправление и 

местната администрация съществуват адекватни правни 

възможности общинските съвети и кметствата на общините да 

вземат правилните решения в интерес на местните общности.” 

Това е. Те са го изпратили на община Троян. Този казус беше 

широко разискван и по повод притесненията и на другите общини на 

събитието, организирано от Националното сдружение на общините, 

и може би ще им бъде полезно. Разчитаме, че и Националното 

сдружение на общините ще изпрати отговора и ще го публикува, то 
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е изпратено и до тях като копие. Сдружението да го публикува на 

неговия сайт, за да може общините да се запознаят. Наистина ги 

вълнуваше доста активно на събитието. 

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това писмо е за 

сведение, нали, госпожо Стефанова? Благодаря. 

Друг доклад имате ли? Не. 

Уважаеми колеги, аз имам да докладвам няколко неща на 

вниманието на Централната избирателна комисия. 

Първото писмо е качено в моята папка с вх. № ЦИК-09-49 от 

2 август. Това е информация от главния ни юрисконсулт Милена 

Радославова и от госпожа Веселина Тихолова, главен експерт в 

дирекция „Администрация”.  Представена е справка относно 

регистъра на населението в Национална база „Данни” за запознаване 

и на ЦИК. Възложена им е задача и госпожа Радославова е 

извършила справка в регистъра на населението. За сведение на ЦИК. 

Второто писмо, което искам да докладвам също за сведение 

на ЦИК и ще бъде предоставено на госпожа Солакова, това е писмо 

от Министерството на финансите с вх. № МИ-04-5 от 2 август 2019 

г. от главния секретар на Министерството на финансите, с което ни 

информират, че във връзка с наше писмо за съгласуване на проекта 

на решение на ЦИК за осъществяване на контрола при 

отпечатването на хартиените бюлетини и с оглед компетенциите на 

Министерството на финансите относно контрола при отпечатването 

нямат бележки по предложения проект за решение. 

Третото писмо, което искам да докладвам също за сведение 

на Централната избирателна комисия, е с вх. № ЕП-04-34 от 1 август 

2019 г. То отново е от Министерството на финансите, с което ни 

информират, че на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните 

финанси и чл. 77, ал. 5, т. 4 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2019 г., както и в изпълнение на подписан 

споразумителен протокол между Централната избирателна комисия 

и Националната  служба за охрана има размествания по бюджетите 

на ЦИК и по бюджета на Националната служба за охрана. 
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Това е за информация на ЦИК и писмото ще бъде 

предоставено на счетоводството. 

Четвъртото нещо, което искам да докладвам,  вх. № ЦИК-02-

66 от 1 август. Трябва да одобрим, колеги, разходи за извършени 

пощенски услуги. Можете да ги видите в моята папка и след като се 

запознаем, да подложим на гласуване одобряването на пощенските 

разходи, извършени от ЦИК за м. юли 2019 г. 

Колеги, ако няма други предложения, моля за одобряване на 

разходите за изпратените писма от Централната избирателна 

комисия. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-22-256 е постъпило едно писмо 

от господин Крум Тренков. Връщам ви преди това на доклад. По 

повод сигнал от господин Тренков от гр. Сандански на 17 май 2019 

г. Централната избирателна комисия е гласувала протоколно 

решение, с което сигналът е изпратен по компетентност на кмета на 

община Сандански с копие до областния управител на Благоевград и 

копие до Окръжна прокуратура  - Благоевград. С писмото, което сега 

искам да докладвам, господинът ни пита имаме ли информация дали 

проверката е приключила и да бъде уведомен за резултата от 

извършените проверки. 

Аз лично ви предлагам проект за отговор, намира се в моята 

папка, че към настоящия момент в ЦИК няма постъпила 

информация за резултатите от проверката във връзка с неговия 

сигнал. Това е моето предложение за отговор, ако Комисията има 

друго предложение… Може да добавя, колеги, едно изречение, че 

ако иска да получи информация, може да се обърне към органите, на 

които е препратен сигналът. Ще го допиша като второ изречение в 

проекта за отговор. 
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Ако няма други предложения, моля процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Благодаря. 

Колеги, искам да докладвам още едно писмо. Писмото е с вх. 

№ МР-04-2 от 2 август 2019 г. То отново е от Министерството на 

финансите. Спомняте си, че имахме писмо от община Враца да им 

изплатим осигурителните вноски на Общинската избирателна 

комисия и на секционната избирателна комисия за проведен местен 

референдум през м. април в с. Мало Пещене.  

Изпратихме на Министерството на финансите по 

компетентност писмото на община Враца, за да им бъдат преведени 

парите. Сега на това наше писмо Министерството на финансите ни 

отговаря, че, казано накратко, няма да изплатят парите за 

осигуровките. Независимо че в Изборния кодекс пише, че 

осигуровките са за сметка на държавния бюджет, според 

Министерството на финансите местните референдуми са изцяло в 

правомощия на общинските съвети и бюджета на съответната 

община. И биха желали да ни обърнат внимание, че насочването на 

писмото от община Враца към министъра на финансите с аргумента, 

че съгласно Изборния кодекс осигурителните вноски са за сметка на 

държавния бюджет, не е съобразено с правилата на Закона за 

публичните финанси относно изпълнението на бюджета, в това 

число администрирането на централния бюджет като част от 

държавния бюджет, министърът на финансите да извърши 

въпросният разход. Казано накратко, няма да изплатят парите на 

община Враца. 

Колеги, докладвах ви това писмо, но ще помислим малко 

дали да изпратим ново писмо и на община Враца, съответно и на 
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Министерството на финансите. Така че това беше сега само за 

запознаване, отлагам го, колеги, за по-нататъшен доклад. 

Искам да информирам Централната избирателна комисия, че 

в сряда изтича срокът за подаване на документи по обществената 

поръчка, свързана с преводите, и трябва да помислим да назначим 

комисия. Така че поставям го на вашето внимание да имате предвид 

за предложения, но в сряда трябва да назначим комисия. 

Уважаеми колеги, имате ли други доклади за днешното 

заседание? Тъй като не виждам повече доклади за днешното 

заседание, закривам заседанието и насрочвам следващо заседание на 

Централната избирателна комисия за сряда, 7 август, 10,00 ч., на 

което и аз, и други колеги ще имаме готовност да докладваме 

принципни решения. 

Закривам заседанието. 

 

 

(Закрито в 11,45 ч.) 

 

     

  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Силва Дюкенджиева 

     

 

  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      Таня Йосифова 

 

 

Стенограф: 

 Стойка Белова 

 

 


