
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 106  

 

На 28 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 принципни решения.   

    Докладва: Мария Бойкинова 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения.  

Докладват: Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 

Димитър Димитров 

3. Проекти за решения за назначаване на ОИК. 

Докладват: Ерхан Чаушев, Бойчо Арнаудов, 

Емил Войнов, Таня Йосифова,  

4. Разни. 

Докладват: Кристина Стефанова, Емил 

Войнов, Димитър Димитров, Таня 

Йосифова, Таня Цанева, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева  

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК.  

Докладват: Цветанка Георгиева  

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 
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Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева   

 

ОТСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Александър Андреев, Николай 

Николов, Силвия Стойчева  

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от госпожа 

Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден колеги. Откривам  

заседанието на Централната избирателна комисия.  

По дневния ред има ли други желаещи да се включат? Госпожа 

Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо председател, моля да ме 

включите в нова точка – Изплащане  възнаграждения на ОИК.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: По въпроси и отговори искам да се включа.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: В разни ли? Добре.  

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите за назначаване на ОИК.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За сведение в отваряне на запечатани 

помещения е дошла документацията заповед, протокол.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: В точка втора да ви включа.  

Госпожо Ганчева заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В точка разни да ме включите.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други желаещи не виждам.  

Колеги, процедура по гласуване на дневния ред с допълненията.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 
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Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Колеги, преди да пристъпим към дневния ред, предлагам да вземем 

протоколно решение на основание  чл. 53, ал. 9 от Изборния кодекс, днес 

втория подпис да се полага от госпожа Кристина Стефанова, тъй като 

госпожа Солакова е в отпуска.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Колеги, по дневния ред.  

Точка първа – Обсъждане на проекти на принципни решения. 

Госпожа Бойкинова заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е проект за 

решение относно реда за свикване на заседание, начина на приемане и 

обявяване на решенията на общинските избирателни комисии. Това е 

стандартно решение, което приемаме при всеки вид избор,  което приехме 

и в предходните избори за районни избирателни комисии. Новото е, че в 

заглавието съм сложила обжалване на решенията на общинските 

избирателни комисии, с оглед новите изменения на Изборния кодекс. 

Иначе заседанията както на ОИК, така и на РИК, на всички избирателни 

комисии се свикват от нейния председател. Това е първи раздел. Ред за 

свикване на заседания и начина на приемане на решения на общинската 

избирателна комисия.  

Новото в решението е, както ви казах, че при отмяна на решението 

за отхвърляне на ОИК, ОИК постановява ново решение, което се приема с 

мнозинство, повече от половината от членовете ѝ. Тоест когато 
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Централната избирателна комисия отмени решението на ОИК и върне за 

ново разглеждане. Разбира се, ако го реши по същество няма да сме в тази 

хипотеза. Когато евентуално Централната избирателна комисия потвърди 

решението на общинската избирателна комисия, то подлежи на оспорване 

пред съответния административен съд. И ако съда евентуално отмени 

решението на общинската избирателна комисия, тогава при повторното 

разглеждане вече ще е мнозинство повече от половината от членовете.  

За разлика от районните избирателни комисии, тук заседанията не 

се излъчват онлайн. И общинската избирателна комисия обявява 

решенията си както на интернет страницата, така и на общодостъпно место 

в сградата, в която се помещава. И съответно на екземплярите от 

решенията, които се отбелязват, се отбелязва датата и часа на поставянето 

им, на махането им. Както в предишни общински избирателни комисии 

при вземане на това решение сме определили то да се подписва от двама 

членове на комисията от различни партии и коалиции, за да няма спор 

относно датата и часа на поставянето пред сградата на определеното табло 

и на свалянето. И съответно изискваме и общинските избирателни 

комисии да вземат нарочно решение, с което да определят точно кое е това 

место, за да се знае. Няма нищо по различно от решението, което приехме 

за районните избирателни комисии.  

Моля, да се запознаете.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля да се запознаем с 

решението и да го гласуваме страница по страница.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Специално го разисквахме 2015 г. и 

решихме, че не само мястото, но  да уточним, че и сградата. Трябва да 

напишат адреса, сградата точно и самото место пред входа в източното 

крило и т.н., за да е ясно на всички това место къде е и всеки може да 

провери кога е качено решението.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Ако искате да тръгваме на първа 

страница да обсъждаме. Господин Ивков по страница първа.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: В точка 2 не виждам с кой текст от Кодекса 

кореспондира, но мисля, че е алтернативно. Достатъчно е само да бъдат 

чрез интернет страницата на Комисията. И не е нужно да бъдат 

прозвънявани по телефон. Това е един алтернативен способ. Иначе така 

както е дадено е комулативно. Тоест може да бъде извинителна причина, 

ако е обявено, но не са се свързали по телефона. Затова ми се струва, че 

вместо съюза „и“, съюза „или“ трябва да сложим. По един от двата начина.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз държа на тази 

редакция. както в началото на доклада си ви казах, че всъщност това 

решение има смисъл точно поради точка 2, защото общинските 

избирателни комисии са с мандат и след приключване на активния период. 

Ние имахме доста проблеми със свикването на общински избирателни 

комисии и по повод прекратяване пълномощия на кметове, на общински 

съветници. И отделно от това както знаете, много колеги от общински 

избирателни комисии не живеят в това населено место. Те пътуват. Много 

от които бяха в чужбина. Налагаше се да взимаме решение ние  да им 

прекратим пълномощията. Тази точка 2 именно има за цел да създаде 

практика да се уведомяват членовете на общинските избирателни комисии 

по всякакъв възможен начин. Да не се разчита само на съобщения. Защото 

може да не е видяно или прочетено. Така че аз държа на тази редакция.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги по способа за 

съобщаване?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Макар и практически да не е, теоретично може 

да има лица, които нямат телефон. Това значи ли, че няма да свикаме 

редовно заседание на комисията? Да не говорим, че по-честия практически 

случай е в рамките на петгодишен период, ако говорим, да си сменят 

номера на телефона. Тогава трябва да продължим по-нататък, за да кажем, 



6 

 

че при промяна са длъжни да уведомят незабавно. Аз считам, че 

достатъчното изискване за да е законно свикано е  интернет страницата. И 

всеки който е член и длъжностно лице ще си следи страницата на 

комисията. А вече практически разбира се, че ще си прозвъняват и по 

телефон, но не да го въздигаме като необходимо условие, за да е законно 

свикано събранието на комисията.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Точка 2 не определя законността на 

събранието. Законността на събранието не зависи от това, как са свикани 

членовете ѝ. За да е законно събранието трябва да присъстват повече от 

половината от членовете ѝ. А как те са свикани и уведомени, няма 

отношение относно законността. Точка 2  казва как се уведомяват.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз ви предлагам да помислим върху 

това, дали да не разменим местата на точка 2 и точка 3. Защото според мен 

когато се свиква едно заседание, вече би трябвало да има яснота и по 

отношение на дневния ред, въпросите които ще се поставят. И тогава 

когато членовете на ОИК се уведомяват за съответното заседание, те да 

бъдат уведомявани не само за датата и часа, но и за дневни ред с 

въпросите, по които ще се събират.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Отново по точка 2. Госпожо 

Бойкинова имате думата.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не съм съгласна с това предложение, 

защото членовете на ОИК се уведомяват за датата и часа на насроченото 

заседание. Както в точка 3 пише: Проектът за дневен ред се публикува на 

интернет страницата, всеки член ще си отвори интернет страницата и ще 

си види публикувания дневен ред.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Спорът е за това колеги, алтернативно 

или комулативно да са двете изисквания. Докладчикът каза, не всеки гледа 

интернет страницата. Господин Ивков казва, че някои от хората нямат 
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телефони, сменят си номерата. Нека да мислим да е удобно на хората и ако 

не нарушаваме законно изискване да допускаме разнообразни методи на 

съобщаване. Как да разберем, дали си е видял интернет страницата? 

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аргументът по отношение, че нямало интернет 

не е така. На нашата страница има препратки към всяка страница. Даже в 

тази връзка ще направя по точка 17 задължително указание. Чрез нашата 

страница директно се влиза на страницата на общинската избирателна 

комисия. Като ОИК трябва да си качи поканата на страницата си. Сега ще 

ги накараме да се качат. Затова казах и точка 17. Проблемът е точно този, 

който каза Мария Бойкинова. Това беше проблем на предишните 

общински избирателни комисии.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Баханов заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, считам че не е толкова 

проблема, дали ще публикуват поканата на интернет страницата на 

съответната общинска избирателна комисия, които са задължени априори 

да имат такава страница. Проблемът е повече в членовете на общинската 

избирателна комисия дали имат достъп до интернет. Знаем, че има някои 

общини, които може да нямат достъп до интернет, за да могат да погледнат 

поканата, която е качена. Затова не считам за лошо да се уведомят по 

телефона. Даже задължително.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Господин Ивков си оттегли 

предложението. Така че остава това на докладчика. Продължаваме колеги 

по страница 1.  

Точка 6. Членовете на ОИК когато не са съгласни с посоченото в 

протокола могат да го подписват. Дали да не стане, го подписват с особено 

мнение. То си е задължение.  

Госпожо Ганчева заповядайте.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз също мисля, че по текста за 

уведомяването според мен практически по-добре седи или едното или 

другото. Тоест да има алтернатива председателят за свикване на 

заседанието. Така както е формулиран текста, означава, че и публикуваме 

и уведомяваме по телефона и поставяме на общодостъпно място. Аз мисля, 

че всички председатели и всички членове на ръководния състав на 

общинските избирателни комисии досега са били съвестни и отговорни. 

Имало е проблеми. Вършат си работата по свикване на заседания. Но 

считам, че би следвало да дадем по-голяма възможност за начините. 

Защото някои нямат някъде достъп до интернет, някъде няма достъп до 

телефоните. Така че мисля, че по скоро алтернативно трябва да присъстват 

вариантите за уведомяване.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Понеже господин Ивков си оттегли 

предложението, отново го въвеждате, да подложа на гласуване.  

Госпожо Ганчева заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, мисля че е добре да помислим 

практически как да улесним колегите от ръководния състав и въобще 

цялата общинска избирателна комисия. Не е въпрос на предложение, ако 

докладчика държи да остане този текст. Аз не го правя като предложение. 

Но считам, че практическата насоченост на това решение е да помогнем на 

общинските избирателни комисии. И за мен лично и като член на ОИК 

също съм била, мисля че на практика най-често става уведомяването по 

телефона. Защото след активния период се събират само инцидентно в 

определени случаи. Но понякога се сменят телефони. Понякога има 

проблеми с достъпа до интернет. Помним, че има сигнали в Централната 

избирателна комисия, когато някои общински администрации не 

осигуряват интернет страница. Имало е и такива проблеми. Да помислим 

практически кое би било по-добре.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Ако правите предложение да го 

гласуваме. Госпожо Ганчева заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, аз не 

правя никакви предложения. Виждам, че докладчика възразява. 

Изказването ми беше с оглед практическата насоченост. Считам, че 

проблем би създало, ако примерно се види съобщението на интернет 

страницата или не го види. Ако няма достъп до телефона председателя, 

телефона е сменен в извън активен период когато са дадени комулативно.  

Аз не правя предложение. Щом докладчика предлага, съгласявам се 

с него.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз ако съм един 

председател на ОИК не мога да гадая кой си е видял интернет страницата. 

Затова са и двата начина. Интернет страницата задължително и по 

телефон. Какво има неясно?  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Бойкинова няма други 

предложения. Оттеглени са. Всичко се изговори по точка втора. 

Продължаваме колеги.  

Страница 2. В точка 8 последното изречение е оспорване. Да 

махнем от  ИК в точка 8.  

Имате думата колеги.  

В точка 17 имаше допълнение.  

Колеги, страница 3.  

Предлагам заглавието да го членуваме – Обявяване на решенията.  

Така е и следваща точка 18. Обявява решенията си.  

Колеги, ако няма други изказвания по страница 3 подлагам на 

гласуване проекта за решение.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Цветанка Георгиева), против – 2 (Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева).  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Номерът на Решението е 

848. 

Редът за свикване на заседание и приемане на решението ОИК.  

Имате ли друго принципно решение по тази точка?  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, следващото решение е 

приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и 

сигналите подадени до комисията и решенията по тях и указание за 

окомплектоване на преписките по жалбите срещу решенията на ОИК. 

Решението е също стандартно. Регистърът съдържа входящ номер, жалба, 

предмет, решение на ОИК, решение на ЦИК и съдебно решение. По-

важното в това решение са указанията за окомплектоване.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Проблемът се доразрешава в 

указанията.  

Заповядайте госпожо Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, независимо, че ние сме 

приели решение № 62 относно реда за разглеждане на жалби и сигнали 

подадени до РИК и ОИК, в който също има точка относно електронния 

регистър на жалбите и сигналите. Както ви казах, мотивите да приемем 

отделно решение са именно указанията за комплектоване на преписките по 

жалбите срещу решенията на ОИК и съответно образец от електронния 

публичен регистър, който е същия както в предходни избори, както и в 

който сме приели за районните избирателни комисии в изборите за 

членове на Европейския парламент. Съдържа жалба, сигнал, кратко 

описание на предмета, решение на ОИК, решение на ЦИК, съдебно 

решение. И съответно указанията за комплектоване, че при постъпване на 

жалба срещу решение на ОИК, същата следва незабавно да бъде заведена 

във входящия регистър на комисията, съответно да изпратят жалбата с 
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всички приложения към тях, преписката. Първо по електронната поща, 

след това в заверен препис към Централната избирателна комисия и  

евентуално общинската избирателна комисия. Ако член на Централната 

избирателна комисия прецени, че преписката не е в цялост се дават 

указания и те са длъжни незабавно да ни изпратят всички материали и 

книжа по преписката, както и извлечение от протокол на комисията. Няма 

нищо по различно от досегашните решения, които сме приемали за 

образец.  

Четем правните основания, който въпрос се постави, да проверим 

какви са.  

Колеги, да започваме по страница първа от проекта. Поставя се 

въпроса за правните основания, на които се издава решението.  

Госпожа Иванова заповядайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз смятам, че от посочените правни 

основания трябва да си остане единствено разпоредбата на чл. 57, ал. 1, 

точка 1, относно правомощията на Централната избирателна комисия, 

които тя упражнява приемайки това свое решение, като приема образец на 

електронен публичен регистър на жалбите и сигналите. От тук насетне чл. 

87, ал. 1, точка 23 вменява в задължение на общинските избирателни 

комисии да поддържат такъв електронен регистър, но това си е тяхно 

правомощие нямащо нищо общо към нашата компетентност да приемем 

образец на такъв електронен регистър. Член 88 и чл. 58 визират съответно 

процедурата за обжалване на решенията на ОИК и на Централната 

избирателна комисия. Член 88 препраща към чл. 58, които също не смятам, 

че имат място тук.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги предложението. Има ли 

изказвания?  

Господин Ивков.  



12 

 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не съм съгласен чл. 87 си има пряко 

отношение. Считам, че е правилно предложено в доклада. И освен това 

става въпрос за електронен публичен регистър за жалби. Не е лошо. Няма 

да натежи много. Да остане чл. 88 и чл. 58, където  именно е уредена 

възможността и реда за обжалване на решенията. Предполагам, че е взето 

и това правно основание от предходно решение и с тези два аргумента 

мисля да си остане така както е.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  

Аз искам думата. Мисля колеги, че трябва да оставим чл. 87, ал. 1, 

точка 23, защото тя задължава общинските избирателни комисии да го 

водят този регистър. Ние затова и създаваме това решение като им 

указваме какво да има. Както и да остане чл. 88, защото той урежда 

оспорването на решенията на ОИК. Мисля, че чл. 58 в случая няма 

отношение към общинските избирателни комисии и бих предложила да 

стане: На основание чл. 57, ал. 1, точка 1 във връзка с чл. 87 и чл. 88, с 

такава препратка. Понеже чл. 58 е друг предмет и като сме казали чл. 88 

знаем, че  я има и тази препратка.  

Докладчикът приема ли? Вървим към проекта за решение, по който 

предполагам, че няма други бележки освен да сменим втория подпис за 

секретар.  

Преминаваме по обсъждане на страница 2 – Образец на електронен 

публичен регистър на жалби и сигнали.  

Имате ли бележки, въпроси?  

КАТЯ ИВАНОВА: В табличната форма в колона 2 е изписано – 

жалба/сигнал. А в същото време в обстоятелствената част казваме, че в 

колона 2 се отбелязват имената на подателя на жалбата и сигнала. Може би 

трябва да заменим подател на жалба или сигнал, защото в колона три вече 

предмета е краткото описание на съдържанието на жалбата или сигнала.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът приема.  
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Други колеги имат ли желание да се изкажат по страница втора?  

Преминаваме на страница 3 – Указание за комплектоване на 

преписките по жалбите срещу решения на ОИК.  

Преминаваме на страница 4. По всякакъв начин се стремим да 

помагаме на ОИК. По последната страница има ли бележки, изказвания? 

Няма.  

Колеги, подлагам на гласуване решението за приемане на образец 

на електронен публичен регистър заедно с приложенията към него.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 849.  

Продължава госпожа Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се намира 

проект относно регистрация на партии, коалиции, местни коалиции, 

инициативни комитети в общинската избирателна комисия. Моля, да се 

запознаете с проекта за решение. Ако имате предложения и възражения да 

ми ги дадете и в утрешния ден ще ви докладвам решението.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, нека да се запознаем 

първоначално. Ако има въпроси, дебати, ако не да отлежи решението и 

утре да го приемем. Това беше първия въпрос, който ни зададоха след като 

приключиха европейските избори, за местните коалиции.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Това което искам да ви поставя за размисъл 

е на страница 6, какво приемаме под изборен район. Изборен район за 

избор на общински съветници  и кмет на община. Включваме ли района? И 

разбираме ли, че това е територията на съответната община. Защото за 
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района може да разбираме, че е само на района. Аз мисля, че трябва да 

приемем по-широкото понятие и да разширим, че това е територията на 

общината. За кметството вече е ясно. Това е територията на съответното 

кметство. Виждам, че  в решението, което е изготвила госпожа Георгиева 

относно кандидатите, тя също е приела, че за общински съветници, 

кметове на общини и райони, това е съответната община. Сега може да 

решите друго. Както виждам сега разбирате, че по телефон се уведомяват.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Бойкинова, ако 

репликата за уведомяването по телефон беше към мен, сега разбрахме, 

може да сме пропуснали в предходния мандат, че е комулативно.  И мисля, 

че всеки един член на Комисията има право да направи изказване било и 

по вашите решения.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако искате първи прочит и 

някакви обсъждания, ако не директно цялото за утре. Можеше да бъде и 

раздадено. Да не го докладваме сега, ако няма да говорим по него въобще.  

Докладчикът постави един спорен въпрос. Може да се вземе 

отношение. Иначе няма да го гледаме страница по страница като за 

гласуване. Някакъв дебат, ако сега може да стане.  

Госпожа Иванова има думата.  

КАТЯ ИВАНОВА: В раздел втори и точка първа на страница първа 

от проекта, предлагам да изпишем датата на обнародване в Държавен 

вестник на Указа на Президента – 16 юли за яснота.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Защо го внасяме като нищо няма да 

правим? Колеги, ако някой иска да каже нещо, ако не утре при повторното 

гледане.  

Госпожо Бойкинова, разбираме, че утре ще получите своите 

бележки.  

Друг доклад имате ли в тази точка? Няма. Остава решението за утре 

колеги.  
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Колеги, точка втора – Искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

Господин Арнаудов заповядайте.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпило искане за отваряне на запечатано помещение в 

община Доспат, област Смолян. Достъпа до помещението е необходим във 

връзка с изтичане срока на съхранение и предаването на книжата и 

материалите от изборите за членове на Европейския парламент 2014 г., 

както и архивиране на подлежащите на предаване книжа на ОИК Доспат с 

мандат 2015 – 2019 г. във връзка с наше решение 617-МИ.  

В тази връзка съм подготвил проект на решение, което се намира в 

моя папка днешно заседание, с което разрешаваме достъпа до запечатаното 

помещение при стриктно спазване на изискванията на наше решение 243-

ЕП. Моля да го погледнете и да го гласуваме.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата по проекта за 

решение.  

Ако няма изказвания колеги, допълнения към решението, моля 

процедура по гласуване да разрешим отварянето на запечатано помещение 

в Доспат.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

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

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 850. 

Господин Войнов по същата точка.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-85 от 

26.08.2019 г. от Ангел Папазов – кмет на Община Първомай, Област 

Пловдив за разрешаване на достъп до запечатано помещение. В това 
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помещение се съхраняват книжата и материалите по произведените избори 

за членове на Европейския парламент в Република България през 2014 г. и 

от Националния референдум през 2013 г. Достъпа до помещението е 

необходим във връзка с изтичане  срока на съхранение и предаването на 

книжата и материалите на отдел „Държавен архив“ в гр. Пловдив за 

унищожаване на неценни документи. Във връзка с това съм подготвил 

проект за решение, с който може да се запознаете и предлагам Централната 

избирателна комисия, да разреши отварянето на запечатаното помещение 

намиращо се на съответния адрес и етаж, за да може да бъдат извадени и 

предадени на държавния архив гр. Пловдив документите от изборите за 

Европейски парламент през 2014 г. и Националния референдум през 2013 

година.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги по проекта за 

решения. Няма изказвания.  

Процедура по гласуване на решение за разрешаване  отварянето на 

запечатано помещение в гр. Първомай.  

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

Решение № 851. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Пристигнало е едно уведомление от 

председателя на ОИК – Нова Загора с № МИ-15-142, с което ни е 

съобщено, че е изпълнено Решение 617. Предадени са материалите от 

общинската избирателна комисия на Комисия от администрацията, 

секретаря на общината, началник отдел „Правен“. Само за сведение го 

докладвам.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, предлагам да минем към 

точка пета - Изплащане на възнаграждения на ОИК.  

Да преминем в точка разни и следобедната почивка да започнем 

назначаването на общинските комисии.  

Госпожо Георгиева имате думата.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № 27-95-МИ от 22.08.2019 г. постъпило от общинска избирателна 

комисия Кнежа, област Плевен с приложени към него протокол и справка 

подписана от председател и секретар на общинска избирателна комисия 

Кнежа за проведено дежурство на 20.08.2019 г., по време на което са 

подредени и предадени на комисия от общинска администрация Кнежа 

целия архив на общинска избирателна комисия Кнежа. На самото 

дежурство са присъствали председател, секретар и трима членове. Към 

преписката е приложен контролен лист и счетоводна справка. Сумата, 

която е необходима за изплащане на това дежурство е в рамките на 264 лв. 

67 ст.  

Предлагам на Централната избирателна комисия с протоколно 

решение да утвърди изплащането на тази сума за проведеното дежурство 

от председател, секретар и трима членове на общинска избирателна 

комисия Кнежа.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря госпожо Георгиева.  

Колеги, чухте доклада за изплащане на възнаграждение на ОИК 

Кнежа. Има ли предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

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

Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Колеги, друг доклад по тази точка?  
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Ако няма, преминаваме към точка разни.  

Господин Войнов заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,  докладвам ви писмо с вх. № ЕП-00-249-1 

от 23.08.2019 г. от Ивайло Филипов – изпълнителен директор на 

Информационно обслужване. Това писмо е относно финансова обосновка 

на услуги извън обхвата на договорите сключени между Централната 

избирателна комисия и Информационно обслужване, съгласно писмо с вх. 

№ ЕП-00-249. В моя папка, в подпапка ИО го има това писмо и още един 

файл с кореспонденцията с Информационно обслужване. Моля, да се 

запознаете. Само ще ви припомня, че писмото от 22.05.2019 г. 

Информационно обслужване ни информират, че  във връзка с услугите, 

които изпълняват, които не са включени в договорите сключени между 

Централната избирателна комисия и Информационно обслужване дават 

едно приложение с цените на тези услуги. И въз основа на това 

Централната избирателна комисия от 5.07.2019 г. е изпратила едно писмо 

до господин Ивайло Филипов, с което искаме да ни бъде направена 

финансова обосновка на тези цени.  

Писмото, което ни изпращат е такава финансова обосновка. Моля 

да се запознае Централната избирателна комисия с тази преписка.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, това само за 

запознаване. Ще бъде гласувано допълнително.  

Господин Димитров заповядайте в точка разни.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Във вчерашната ми папка има писмо, 

което дойде предишния ден от госпожа Пламена Ламбова, която се 

интересува. 

Моля за информация, как мога да гласувам на местните избори, тъй 

като в периода 24 октомври 29 октомври ще бъда в Унгария. Възможно ли 

е да се гласува в посолството или някаква друга форма.  

Отговор.  
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Във връзка с Ваше писмо Ви уведомяваме, че Изборния кодекс не 

допуска пребиваващи постоянно или временно извън страната граждани да 

гласуват в изборите насрочени за 27 октомври. В тези избори избирателни 

секции извън страната не се образуват.  

Това е дословно преписано от въпроси и отговори.  

Тя пита може ли. Аз съм ѝ отговорил не, но с повече изречения.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте въпроса и 

съответно предложението за отговор.  

Има ли други предложения? Ако няма, моля процедура по 

гласуване.  

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

Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Цветанка Георгиева), против – няма.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Димитров друг 

доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам още едно писмо, което е в днешна 

папка от господин Атанасов, който ни пита.  

Надявам се да ми отговорите за следния казус.  

Кандидатите за кмет на село са само двама. Трябва ли да има 

балотаж между двамата при положение, че единия победи в първи тур.  

Отговор. 

Цитирам чл. 452, ал. 3 от  Изборния кодекс, че кандидат може да 

бъде избран, ако е получил повече от половината действителни гласове. В 

описания от вас казус е възможно получилия повече гласове кандидат да 

не е постигнал изискването повече от половината действителни гласове, 

тъй като действителни са и гласовете отбелязани с квадратче – не 

подкрепям никого. При такъв резултат ще се проведе втори тур, в който ще 

участват и двамата регистрирани кандидати.  
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте въпроса и 

проекта за отговор.  

Има ли други предложения?  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Ивков заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Правя предложение за допълнение на отговора. 

При такива резултати или в такъв случай, ще се проведе втори тур, в който 

ще участват и двамата регистрирани кандидати. Като избран ще бъде 

кандидата с най-много действителни гласове.  

Да продължим текста, за да има логически завършек.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Димитров съгласен 

ли сте с предложението? Да.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Правя предложение да позволите да го качим в 

рубриката въпроси и отговори. Може би не касае голяма част от 

населението, но е интересен въпрос.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз също подкрепям 

предложението да го качим във въпроси и отговори, тъй като ще има и 

други такива въпроси. Няма спор.  

Господин Димитров съгласен ли сте? Да. 

Тогава колеги, процедура по гласуване на предложения отговор с 

корекциите заедно с качването в рубриката „Въпроси и отговори“.  

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

Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

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

Госпожо Йосифова заповядайте.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в моя папка от вчерашно заседание с 

вх. № МИ-22-58 от 27.08.2019 г.  се поставят три въпроса от госпожа 

Кристина Атанасова, село Марково, област Пловдив. Тя поставя въпроси 

свързани с отпуските на кандидатите. Предлагам да не ги чета, а да се 
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запознаете. Тъй като имахме наскоро подобни въпроси и доколкото си 

спомням отговорихме, че ще се произнесем с принципно решение, 

предлагам и тук отговора да бъде в този смисъл. Не съм изготвила проект. 

Нямам отговор, защото с принципно решение предлагам да ѝ отговорим.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Ганчева заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм съгласна с докладчика така да 

отговорим на този въпрос. Мисля, че вече имаме такива отговори. За мен 

лично няма проблем, че не е изписано като проект, тъй като отговора е 

едно изречение стандартно. Мисля, че такива няколко отговора приехме и 

самото принципно решение вече веднъж го внесохме за обсъждане по 

доклад на колегата Георгиева. Мисля като му дойде времето всички, които 

се интересуват и знаейки, че ще имаме принципно решение ще бъдат 

удовлетворени с отговора, който ще намерят в решението.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте предложението. 

Има ли други предложения?  

Моля процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Госпожо Цанева в точка разни заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, ще ви помоля да погледнете писмо във 

вчерашна дата в моя папка с вх. № 22-12. Писмото е от Националната 

асоциация на представителите на общинските съвети в Република 

България. За мен не става въпрос дали имат предвид, че председателите на 

общински съвети ще се кандидатират или дали трябва да излязат в отпуска. 

Но искат нашето становище, дали трябва председателите на общинските 

съвети да излизат в отпуска. В писмото се твърди, че 2015 г. ЦИК е излязла 

с такова становище. Аз за съжаление нямах време да потърся това 
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становище. Те смятат, че общинските съвети са постоянно действащи 

органи, които трябва да работят по време на предизборната кампания и не 

трябва да излизат в отпуска. Аз мисля, че на този въпрос може би няма да 

има отговор в това решение.  

Колеги, след направената кратка дискусия предлагам да оттегля 

това писмо. Още повече, както казах, трябва да видим нашето становище 

от 2015 г.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре госпожо Цанева, 

оттегляте доклада.  

Господин Ивков в точка разни заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: МИ-22-54 от 23.08.2019 г. е въпросът. 

Отговорът трябва да е качен в моя папка. Пита ни Марчела Петрова по 

електронната поща. Моля, да ми кажете дали е възможно. Бих искала да 

реализирам правото си на глас в изборите за местна власт от Хамбург. 

Моля, да ми кажете дали е възможно и необходимо ли е да подавам 

заявление за това.  

Жител на гр. София. Работи в Хамбург – Германия.  

Отговора ми може да видите в папка с мои инициали от 27 август. 

То е сходно с това на колегата Димитров. Двамата имаме различен начин 

на изказ. Аз ви предлагам този въпрос също да влезе в този отговор и също 

да влезе в рубриката.  

Отговорът е: Във връзка с Ваше писмо  Ви уведомяваме, че на 

предстоящите избори за общински съветници и за кметове, а и по принцип 

на местни избори не се разкриват секции в чужбина, поради правилото за 

уседналост. Тоест изискването залегнало в Изборния кодекс, избирателите 

да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България.  

Аз не ѝ отговарям, че няма активно избирателно право, защото по 

нашата система може да се окаже, че има. В смисъл тя си живее и си 

работи в Хамбург, но може да се води на списъците тук. Затова казвам, че 

не се разкриват секции.  
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Въпросът е да свърша ли до там или да обясним каква е логиката да 

не се разкриват секции, за да не последва втори въпрос. Да остане така 

както го предлагам или да го махна, поради изискването за уседналост.  

Аз мисля, че трябва да остане за да не кажат, че ние сме 

дискриминирани и не ни давате право. Да обясним защо няма секции в 

чужбина за местните избори. И тъй като го предлагам за рубриката заедно 

да уеднаквим текста и с този на колегата Димитров. Неговият отговор няма 

да влиза в рубриката. Принципът е един. Нямаме гласуване в чужбина. 

Въпросът е да остане ли пояснението, защо е така или да не остане?  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Оттеглям си предложението.  

Колеги, чухте проекта на отговор заедно с предложението да бъде 

качено в Рубриката „Въпроси и отговори“. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Заповядайте господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Във вчерашна дата е въпроса. Предлагам ви го 

за сведение. МИ-22-56 от вчерашна дата.  На едно място станал свидетел, 

че разигравали предварителни избори. Оплаква се. Законно ли е това? 

Предлагам го за сведение.  

Да обобщим до момента. Предлагам освен  току що приетото за 

рубриката още два въпроса и отговора да поместим. А именно 

предложеното вчера от колегата Иванова относно медийните пакети. 

Предвиждат ли се медийни пакети? Изборният кодекс не предвижда 

медийни пакети. И аз ви предлагам един друг принципен въпрос. Малко 

хора касае. Преценете. Може би да се гласува с удостоверение на друго 
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място. И тъй като само в тези избори не може, да качим и един такъв 

въпрос. Имало ги е доста. Макар че принципно хората бъркат, че е много 

малък кръга субекти. Тези два ви предлагам заедно с този, който току що 

гласувахме, да бъдат качени три въпроса в Рубриката „Въпроси и 

отговори“.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте предложението 

на господин Ивков за качване на въпроси и отговори на нашата интернет 

страница. Има ли други предложения? Ако няма моля, процедура по 

гласуване.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Госпожо Ганчева заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № МИ-15-143 от 

24.08.2019 г. Приложено ни е изпратено решение на общинска избирателна 

комисия Гулянци, относно прекратяване на пълномощията на кмет на 

кметство село Заграждане, община Гулянци, област Плевен. На основание 

чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, точка 1 от ЗМСМ, аз предлагам за 

сведение.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, доклада на госпожа 

Ганчева за сведение. Госпожо Стефанова заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в моя 

папка от вчерашно заседание е публикуван проект на писмо до 

информационно обслужване заедно със списък с телефоните и лицата за 

връзка с институциите, относно разпространението на екземплярите на 

бюлетините с резултатите от произведените избори за Европейски 

парламент м. май. Моля да го погледнете и да го одобрим.  
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте ли 

предложението на докладчика. Има ли други предложения. Ако няма, моля 

процедура по гласуване.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

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

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с публикуваната по 

ЗОП поръчка с предмет изготвяне на аудиовизуални произведения и други 

материали, срока беше вчера до 17.30 часа и са постъпили две оферти от 

Дрийм Тийм Прадакшънс и Премиер студио плюс ООД. Публикували сме 

покана и удължаване на срока до 29.08.2019 г. в 17.30 часа. Като 

Комисията ще заседава в понеделник за отваряне на офертите в 14.00 часа.  

Докладвам го за сведение и запознаване.  

Колеги, отново сме получили напомнителни писма от Централната 

избирателна комисия на Русия във връзка с предстоящата конференция, 

както и с предложението за подписване на протокол за сътрудничество. 

Ще се опитаме в най-скоро време да им отговорим.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други колеги в точка разни? 

Няма.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, почивка до 14.00 часа. 

Продължаваме с назначаване на общински избирателни комисии.  

 

   ( След почивката)  

 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме.  

Точка трета от дневния ред – Проекти на решения за назначаване 

на ОИК.  
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Господин Арнаудов заповядайте.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпило писмо от кмета на община Димово с предложение за 

състав на общинска избирателна комисия в община Димово. Представени 

са всички изискуеми документи по Изборния кодекс и решенията на ЦИК. 

Консултациите са законосъобразно проведени и в тях са участвали 

представители на парламентарно представените партии и коалиции. 

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по 

отношение на състава и ръководството на общинската избирателна 

комисия в Димово. Протоколът от проведените консултации на 20.08.2019 

г. е подписан без особени мнения и възражения.  

В тази връзка ви предлагам проект за решение, който се намира в 

моя папка днешно заседание, с което Централната избирателна комисия ще 

назначи общинска избирателна комисия в община Димово в състав 11 

членове, както следва: 

Председател – Марияна Панайотова Гергова – ГЕРБ 

Заместник-председател – Наталия Димитрова Петрова – ДПС 

Заместник-председател – Росен Кръстев Ангелов – Воля 

Секретар – Иван Виделов Иванов – БСП 

Членове: Габриела Валериева Спасова – ГЕРБ, Татяна Стефанова 

Тодорова – ГЕРБ, Нина Петкова Иванова – ГЕРБ, Данчо Петров Николов – 

БСП, Боряна Николаева Георгиева Русинова – БСП, Красимир Христов 

Каменов – БСП, Христинка Живкова Христова – Обединени патриоти.  

Това е проекта за решение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Колеги, имате думата.  

Има ли бележки по проекта, въпроси? Няма. 

Моля, колеги, процедура по гласуване.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Георги 
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Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 852.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: В Централната избирателна комисия е 

постъпило писмо от кмета на Община Видин с предложение за състав на 

общинска избирателна комисия в община Видин. Представени са всички 

изискуеми документи по Изборния кодекс и решения на ЦИК. 

Консултациите са законосъобразно проведени. В тях са участвали 

представители на парламентарно представените партии и коалиции и 

коалицията, която има членове в Европейския парламент. Налице е 

постигнато съгласие между участниците в консултациите и протокола от 

проведените консултации на 19.08.2019 г., подписан без особени мнения и 

възражения.  

В тази връзка съм подготвил проект на решение, което се намира в 

моя папка днешно заседание. С което Централната избирателна комисия 

ще назначи общинска избирателна комисия в община Видин в състав от 13 

членове както следва.  

Председател - Павел Пламенов Петков – ГЕРБ 

Заместник-председател - Калоян Росенов Живков - Обединени 

патриоти  

Заместник-председател - Ирена Петрова Николова – ДПС  

Секретар – Зорница Илиева Димитрашкова – БСП 

Членове: Петьо Калинов Петков – ГЕРБ 

Бисерка Цецкова Борисова – ГЕРБ  

Веселка Николова Александрова – ГЕРБ 

Теодора Анжелова Ангелова – БСП 

Ралица Милчева Ангелова – БСП  

Зоя Костадинова Василева – БСП 

Людмил Антов Василев – Обединени патриоти 
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Анжела Георгиева Ангелова – Воля  

Светлана Младенова Тодорова – Коалиция „Демократична 

България – Обединение“  

Това е проекта за решение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, въпроси, бележки към проекта 

за назначаване на общинската избирателна комисия в община Видин има 

ли? Няма. 

Моля, колеги процедура по гласуване.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Решение № 853.  

Господин Войнов заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви предложение за решение 

относно назначаване на общинска избирателна комисия в община 

Вълчедръм, област Монтана. Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-215-235 от 

кмета на община Вълчедръм с предложение за състав на общинската 

избирателна комисия. Консултациите са проведени на 19 август. 

Постигнато е пълно съгласие. Въз основа на това предлагам следния 

проект за решение.  

Да се назначи общинска избирателна комисия в община Вълчедръм, 

област Монтана в състав от 11 членове както следва: 

Председател – Райна Боянова Иванова – ГЕРБ 

Заместник-председател – Иванела Найденова Ценкова – БСП 

Заместник-председател – Георги Тодоров Главчев – Обединени 

патриоти  

Секретар – Николай Кирилов Георгиев – ДПС 
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Членове: Галя Петкова Станева, Моника Стефанова Милчева и 

Иванка Цветанова Рачина – ГЕРБ, Галя Георгиева Рачкова, Цветана 

Тодорова Христова, Йордан Димитров Иванова от БСП и Райка Благоева 

Турлашка – Воля  

Предложен е и един резервен член.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Гледаме проекта 

за решение на общинска избирателна комисия – Вълчедръм.  

Процедура по гласуване.  

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 854.  

Госпожа Йосифова заповядайте.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в моя папка от днешно заседание ви 

предлагам проект за назначаване на общинска избирателна комисия Сливо 

поле, област Русе. Постъпило е предложение за състав на общинска 

избирателна комисия от кмета. Представени са всички изискуеми 

документи. Консултациите са проведени в съответствие с изискванията на 

закона. Участвали са представители на парламентарно представените 

партии и коалиции, на коалицията която има членове в Европейския 

парламент. Постигнато е съгласие. Протоколът е подписан без особени 

мнения и възражения.  

Предлагам следния състав. Само да ви припомня, че тук 

своевременно беше внесена една промяна ,поради заболяване на единия от 

членовете и са пристигнали всички документи в оригинал.  

Съставът който се предлага е следния: 

Председател – Борислав Венелинов Жечев  – ГЕРБ 
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Заместник-председател – Петя Веселинова Тодорова  – Коалиция 

„БСП за България“ 

Заместник-председател – Румен Петров Петров – Коалиция 

„Обединени патриоти“  

Секретар – Огнян Симеонов Кръстев – ДПС 

Членове: Стефан Атанасов Донев, Елена Йорданова Божилова, 

Йордан Николов Кулев, Любослав Георгиев Йорданов, Снежанка 

Николова Билева, Николай Димитров Стефанов, Дарина Панева 

Александрова, Даниел Никифоров Нанков, Ахмед Нуриев Еминов.  

Има и четири резервни членове.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Няма 

изказвания. 

Моля процедура по гласуване.  

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 855.  

Госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия постъпи информация, че на назначен член на 

общинска избирателна комисия в Чипровци,  сме допуснали техническа 

грешка. Името е Лидия, а не както е изписано в нашето решение Лилия. 

Поради което колеги, ви предлагам проект за решение. Той е в моя папка с 

№ 939. Да допуснем поправка на техническа грешка в Решение 753-МИ. 

Като името на члена на ОИК – Чипровци, вместо Лилия Георгиева 

Русимова да се чете Лидия Георгиева Русимова.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване на поправката 

на техническа грешка.  
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, Кристина 

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

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

Решение № 856.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка в 

днешно заседание има проект за решение 938-МИ, което е допълнение на 

наше Решение 645. Предлагам ви да добавим в точка 3 на приетото 

решение, след ЕГН да се добави наличие на постоянен адрес към 

26.04.2019 г. включително в съответната община или кметство. В точка 5.2 

да добавим едно ново тире със съдържанието както го виждате. И в 

последната звездичка на точка 5.2 също един текст да бъде добавен към 

дата 26.04.2019 г. В моя папка проект за решение 938.  

Приемам към точка 3 да бъде изписано 26.04.2019 г.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, предлагам точка 2 да я 

преработим, защото е предложено ново тире със съдържание. След тире се 

добавят думите.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, точка 5.2 ще бъде променена. В 

точка 5.2 след брой несъответствия между личен номер и имена да се 

добави „брой избиратели без посочен постоянен адрес“ и т.н. както следва 

текста.  

След брой несъответствия между личен номер и имена се добавя.  

Точка 3 ще стане. В точка 5.2 последния абзац обозначен със 

звездичка.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, други бележки, въпроси към 

това допълнително решение? Няма изказвания.  

Моля, процедура по гласуване на решението за допълване.  



32 

 

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав 

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

Решение № 857.  

Господин Баханов заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с 

приложено предложение от кмета на община Тервел, област Добрич, 

относно проведените консултации за назначаване на общинска 

избирателна комисия в община Тервел, област Добрич. На 19 август са 

проведени консултациите. Видно от изпратения ни протокол, участвалите 

в консултациите партии  и коалиции парламентарно представени са 

постигнали споразумение, относно назначаване на общинска избирателна 

комисия в Тервел. Тъй като не е участвала партия „Демократична  

България – Обединение“, поради тази причина съгласно наше решение 

600-МИ от 9.08.2019 г. на ЦИК, общинската избирателна комисия в Тервел 

следва да бъде от 11 члена. Постигнато е съгласие както относно 

ръководния състав, така и относно членския състав на комисията. Ще ви я 

прочета така както е подадена като предложение от кмета на община 

Тервел, а именно:  

Председател – Невяна Димитрова Пенчева  – ГЕРБ 

Заместник-председател – Александър Стоянов Александров  – 

Коалиция „Обединени патриоти“  

Заместник-председател – Адем Мустафов Адемов – ПП „ДПС“ 

Секретар – Капка Христова Георгиева - Коалиция „БСП за 

България“ 

Членове: Маринка Върбанова Николова, Маринка Стефанова 

Тодорова, Мария Станчева Минчева. Трите от ПП „ГЕРБ“. Валентин 
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Стоянов Петров - Коалиция „БСП за България“ и Виолета Русева Янкова - 

Коалиция „БСП за България“, Димитър Христов Цонев - Коалиция „БСП 

за България“, Елка Цонева Иванова – ПП „Воля“.  

Приложен е списък с резервни членове пет. Един от ГЕРБ, двама от 

Коалиция „БСП за България“, един от ПП „Воля“ и един от Коалиция 

„Обединени патриоти“.  

Уважаеми колеги, с оглед на постигнатото съгласие и спазените 

всички изисквания на закона и на нашите решения, приложени са 

необходимите документи, ви предлагам да вземем решение, с което да 

назначим общинска избирателна комисия в община Тервел, област 

Добрич, така както я прочетох като поименен състав и ръководен и 

членски.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 858.  

Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

днешно заседание трябва да има пет проекта за назначаване на общински 

избирателни комисии. Започвам от вчерашните.  

Трябва да има проект за решение за назначаване на общинска 

избирателна комисия Венец – Шумен.  

Постъпила е преписка от кмета на община Венец – Шумен за 

проведена консултация. След проведена консултация, на която са 

присъствали парламентарно представени партии без представител на 
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Коалиция с представител в Европейския парламент са постигнали съгласие 

за разпределението на ръководните длъжности и съответно състава на 

общинската избирателна комисия. Комисията е от 11 членове.  

Председател – Невин Махмуд – ГЕРБ 

Заместник-председател – Ради Панайотов   – Коалиция „Обединени 

патриоти“  

Заместник-председател – Илмия Османова  – Коалиция „БСП за 

България“ 

Секретар – Левент Ахмедов  - ДПС 

Членове: Инджихан Хюсеин, Тайбе Сали, Фатме Риза, Сехер 

Ахмед, Илкай Мустафа, Зелиха Ахмед, Цветелина Радева.  

По преписката има съответните декларации и копия от дипломи.  

Предлагам да одобрим състава на общинска избирателна комисия 

Венец – Шумен 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Няма 

изказвания.  

Да гласуваме решение да назначим предложената комисия, за която 

е постигнато съгласие.  

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

Дюкенджиева, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

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

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

Решение № 859.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проект за решение за назначаване на общинска 

избирателна комисия Белово, област Пазарджик.  

Постъпила е преписка изпратена от кмета на общината Белово с 

предложение за състав на общинска избирателна комисия Белово. След 

проведени консултации, на които са присъствали всички представители на 
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парламентарно представените, включително с представител в Европейския 

парламент.  

Постигнали са съгласие. Комисията е в състав от 13 члена.  

Представени са декларации, копия от дипломите.  

Прочитам предложенията за назначаване.  

Председател – Христо Вълков – ГЕРБ  

Заместник-председател – Дияна Петкова   – Коалиция „Обединени 

патриоти“  

Заместник-председател –Антоанета Стойкова – ДПС 

Секретар – Маргарита Мизова  - Коалиция „БСП за България“ 

Членове: Владимир Бонджов, Вера Савова, Лилия Йончева, Румяна 

Божурина, Мария Камбурова, Евелина Петрова, Ана Гьошева, Гергана 

Михайлова, Надежда Тошева.  

По преписката има предложени резервни членове.  

Предлагам да назначим общинска избирателна комисия в община 

Белово, Пазарджишка област.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада за община 

Белово. Има ли въпроси? Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Решение № 860.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Постъпила е преписка от община Суворово, 

Варненско. След проведени консултации на представители на 

парламентарно представените, включително и на Коалицията с 

представител в Европейския парламент са постигнали съгласие за 
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разпределението на ръководните длъжностни лица и състава. Комисията е 

от 13 членове.  

Председател – Маргарита Митева – ГЕРБ  

Заместник-председател – Станислава Пенчева  – Коалиция 

„Обединени патриоти“  

Заместник-председател –Себат Ибриям  – ДПС 

Секретар – Соня Владимирова-Пешева - Коалиция „БСП за 

България“ 

Членове: Евелина Аврамова, Здравка Николова, Нели Никова, Нина 

Иванова, Зорница Калчева, Маргарита Христова, Марияна Демирова, 

Янита Иванова, Нели Райчева.  

Има и резервни членове.  

Предлагам да одобрим състава на общинска избирателна комисия 

Суворово.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Няма 

възражения.  

Процедура по гласуване.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Решение № 861.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предложение за назначаване на общинска 

избирателна комисия Костенец.  

Постъпила е преписка от кмета на община Костенец с предложение 

за състав на общинската избирателна комисия след проведени 

консултации, на която са участвали представители на парламентарно 

представените партии и съответно представител на Коалицията с 
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представител в Европейския парламент. Комисията е от 13 членове. 

Постигнали са съгласие по отношение на ръководните длъжностни лица в 

комисията и съответно членовете.  

Сега прочитам предложенията след съгласие.  

Председател – Александра Герева  – ГЕРБ   

Заместник-председател – Мария Бахчеванова – Коалиция 

„Обединени патриоти“  

Заместник-председател – Валентин Стамов  – ДПС 

Секретар – Руменка Паунова - Коалиция „БСП за България“ 

Членове: Даниела Ангелова, Капка Кацарова, Сашка Хаджийска, 

Радка Кайтазова, Юлия Заркова, Лили Михайлова, Виктория Станкова, 

Емануела Миликина и Цветелина Бандрова.  

Няма резервни засега.  

Предлагам да назначим съответната комисия, а именно общинска 

избирателна комисия Костенец – Софийска област.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Няма 

изказвания.  

Процедура по гласуване на решението.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение 862.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, последно за днес. Постъпила 

е преписка от кмета на община Русе след проведени консултации с 

предложение за назначаване на общинска избирателна комисия – Русе в 

състав от 15 членове. На консултациите са присъствали всички 
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парламентарно представени включително и представител на коалицията с 

представител в Европейския парламент. Постигнали съгласие за:  

Председател – Николай Братованов  – ГЕРБ   

Заместник-председател – Александър Корфонозов – Коалиция 

„Обединени патриоти“  

Заместник-председател – Шейнур Еюб  – ДПС 

Секретар – Милена Хинкова - Коалиция „БСП за България“ 

Членове: Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Анелия Дудева, 

Виктория Димова, Екатерина Заякова, Албена Енчева, Яна Бобева, 

Наталия Маринова, Билгин Бедриев, Лиляна Владимирова и Стефан Бонев.  

Предложени са и резервни членове.  

Предлагам да назначим общинска избирателна комисия Русе в този 

състав.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Ако няма 

изказвания, моля процедура по гласуване на решението.  

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 863. 

Госпожа Цанева иска думата.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам проект качен в папка в днешно 

заседание. Проект на поправка на техническа грешка в решение № 807 от 

27 август, относно назначаване на ОИК в община Невестино, област 

Кюстендил. Техническата грешка е името на заместник-председател на 

ОИК, вместо Цвета Иванова Николова, да се чете Ивета Иванова 

Николова.  
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И член на ОИК вместо Елизабет Каменова Стойнова, да се чете 

Елизабет Каменова Стойнева.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване на поправка 

на техническа грешка.   

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

Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 864. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, дошло е едно предложение. Имаме 

искане за замяна без да са встъпили в длъжност. Вижте го в моя папка от 

днес. За Батак имаме вече Решение № 702 и е дадено предложение. Налице 

са всички документи от Политическа партия „ГЕРБ“. Да заменим Невена 

Стоянова Кавръкова с Атанас Георгиев Хрисков. Аз ви предлагам проект 

както досега ги правим за типичните замени, без да взимам под внимание 

факта, че не са встъпили в длъжност, защото имаме решение за 

назначаване. И те искат също замяна. Дошло е писмото от кмета, но е 

налице предложение от Политическа партия „ГЕРБ“ Батак. Имаме копие 

от дипломата. Имаме декларация на новия член и имаме и молба от 

жената, която иска да напусне.  

Моля, поради лични причини да оттеглите членството ми е казала 

тя.  

Съгласен съм отпада текста. Правилно.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колега Баханов. Заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тъй като не са дошли в оригинал, ги помолих 

да ги изпратят в оригинал, както молбата за освобождаване, така и 

предложението от представител на политическата партия, която е 

предложила замяната.  
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Дали вече са издадени удостоверения или трябва да ги анулираме. 

Дали да остане този текст?  

Дали след като вече са назначени общинските избирателни комисии 

с наше решение влязло в сила,  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не е влезнало в сила.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Извън този период на назначаване става по 

предложение на представител на политическата партия до ЦИК. Дали 

трябва да приемем от кмета да е предложението или от представителя на 

политическата партия директно от Централната избирателна комисия. Това 

ми е въпрос за уточняване. Тъй като както каза и колегата Ивков е първо. 

Тъй като през останалия период, когато освобождаваме член на 

общинската избирателна комисия съответния представител на политическа 

партия, пълномощника, той прави предложението като прилага 

заявлението на члена, че се отказва да бъде член на общинска избирателна 

комисия. Кметът вече има ли правомощия, той да прави замяната или 

предложенията за замяна или представител на политическата партия 

трябва да го прави до Централната избирателна комисия.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има искане от кмета на община Батак 

във връзка с предложение.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: И двата въпроса на мен ми направиха 

впечатление. Доколкото имаме предложение по преписката от ГЕРБ дали 

ще дойде директно до нас или чрез кмета, аз считам за ирелевантно. 

Важното е да ми е по преписката. За мен е важно партията да иска 

замяната, а другия да си представи диплома и декларация и най-важното да 

има молба за напускане. От там нататък другите документи дори да 

приемем, че са в повече, аз съм съгласен, че не от кмета трябва да идва. От 

кмета е дошло, но след като има необходимите реквизити мисля, че няма 

проблеми. От ГЕРБ са изпратили до кмета, кметът до нас, но има всичко 

вътре.  



41 

 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, няма данни за неправомерно 

поведение. Предлагам да гласуваме  проекта. Има заявление, има 

предложение на партията.  

Процедура по гласуване колеги.  

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

Дюкенджиева, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

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

Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Решение № 865.  

Заповядайте госпожо Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение жалба от Новаброудкастинг Груп ЕООД срещу решение на 

Централната избирателна комисия 610, с което е наложена имуществена 

санкция в размер на 2000 лв.  

Втора жалба от Новаброудкастинг Груп срещу друго решение на 

Централната избирателна комисия 594, с което също сме наложили 

имуществена санкция в размер от 2000 лв. за нарушение на правилата на 

Изборния кодекс.  

И трета жалба, тя е от Новаброудкастинг Груп. И тя е срещу 

решение на Централната избирателна комисия 609, с което сме наложили 

също имуществена санкция в размер на 2000 лв.  

Докладвам ви за сведение три определени от Административен съд 

София град, с които определения се повдига спор за подсъдност и се 

изпращат административните дела по описа на АССГ на петчленен състав, 

включващ трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС за определяне на 

подсъдността по жалбите срещу решение на Централната избирателна 

комисия, с които налага имуществена санкция или глоба. Както знаете, ние 

изпращахме жалбите по подсъдност на Софийски районен съд, считайки че 

тези решения на Централната избирателна комисия имат характер на 
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наказателно постановление и съответно важат процесуалните правила на 

ЗАН. Софийски районен съд е решил, че подсъден е Административен съд 

София град, поради което същия е повдигнал спор за подсъдност.  

Докладвам ви ги за сведение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: И сега ще го разрешава петчленен 

състав между двете върховни съдилища.  

Благодаря за доклада.  

Закривам заседанието.  

Насрочвам заседание утре в 10.00 часа.  

 

 

(Закрито в 15,30 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

    Кристина Стефанова 

 

 

 

Стенограф: 

Силвия Михайлова 

 


