
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 164  

 

На 8 ноември 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно определяне с методика на 

възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства.  

  Докладва: Севинч Солакова 

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

наказателни преписки. 

  Докладват: Силвия Стойчева, Йорданка Ганчева, 

    Катя Иванова, Таня Цанева, 

    Георги Баханов    

3. Разни.   

  Докладват: Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

    Севинч Солакова, Александър Андреев, 

    Георги Баханов, Емил Войнов,  

    Таня Йосифова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева.  
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ОТСЪСТВАХА: Кристина Цанкова-Стефанова, Силва 

Дюкенджиева, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, 

 

Заседанието бе открито в 11,30 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги!  

Откривам заседанието. 

Имате думата по Проекта за дневен ред. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да ме включите в 

т. „Разни“. 

КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в т. „Доклади по 

дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други?  - Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълненията.  

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия 

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

Дневният ред е приет. 

Колеги, днес в отпуск са няколко от колегите: госпожа 

Бойкинова, госпожа Стефанова, госпожа Дюкенджиева и господин 

Ивков; двама колеги са в командировка: господин Димитров и 

господин Джеров. 

Госпожа Солакова помоли да отложим т. 1 от дневния ред за 

по-късно. 
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Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния 

ред:  

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

наказателни преписки.  

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам жалба, която по 

съществото си представлява сигнал от Динко Петров Велев, който е 

бил кандидат за кметство в с. Ястребово, община Опан, област Стара 

Загора. Твърди, че след като се е запознал с числовите данни от 

протокола на секционната избирателна комисия № 13 за избор на 

кмет на кметство Ястребово е установил, че броя на избирателите по 

списък при предаването му на секционната избирателна комисия 

е 315. Известно му е, че има многобройни заявления за включване в 

избирателния списък по настоящ адрес, включително и че има лица, 

които нямат уседналост в с. Ястребово и че не са подали коректни 

заявления за включване за гласуване в списък по настоящ адрес. 

Моли Централната избирателна комисия да назначи 

проверка, с която да установи действителния брой жители на 

с. Ястребово, община Опан, и следвало ли е да бъдат произвеждани 

избори за кмет на кметство. 

Предлагам да изпратим този сигнал по компетентност на 

кмета на община Опан за извършване на съответната проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване да изпратим сигнала по 

компетентност..  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 
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Уважаеми колеги, докладвам Ви жалба с вх. № към 

МИ-22-689 от 6 ноември 2019 г. от госпожа    Х. М. Я.     със 

съответния адрес в гр. Б.   

Тя е против Решение № 136-МИ от 3 ноември 2019 г. на 

Общинска избирателна комисия – Берковица. 

Колеги, с оспорваното решение Общинска избирателна 

комисия – Берковица, е оставила без уважение жалбата на 

госпожа Я.  от Берковица.    В жалбата   се е твърдяло,   че   на 

3 ноември 2019 г. жалбоподателката е посетила секция № 02 в 

гр. Берковица с желание да упражни правото си на глас. Било й 

е отказано без да й се обясни защо. Тя твърди, че отговаря 

изцяло на изискванията на Изборния кодекс да гласува именно 

в тази секция, понеже има постоянен адрес в гр. Берковица, 

както и такъв настоящ на съответна улица. 

Моли незабавно ОИК да бъде разпоредено да бъде 

дописана в избирателния списък, като е приложила и писмени 

доказателства към жалбата си.  

След като е разгледала жалбата й, Общинска 

избирателна комисия – Берковица, е установила, че от 

представеното удостоверение от община Берковица е видно, че 

жалбоподателката е регистрирана по постоянен адрес в 

гр. Берковица, считано от 25 юни 2019 г. и  е извършена справка 

от Служба „ГРАО“ към община Берковица, от която е видно, че 

настоящия адрес в гр. Берковица е считано от 1 юни 2017 г.  

Колегите са изложили в мотивната част на оспореното 

решение, че съгласно разпоредбите на чл. 36, ал. 1 и 2 от 

Изборния кодекс същата е следвало да подаде заявление за 

гласуване по настоящ адрес в съответния срок като попълни 

съответното приложение. 

Колеги, след като се запознах с цялата преписка, 

включително и жалбата, считам, че Общинска избирателна 

комисия – Берковица, правилно е отхвърлила жалбата като 

неоснователна.  
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Припомням, че по искане жалба от същата 

жалбоподателка с наш вх. № МИ-22-689 от 30 октомври 2019 г. 

ние, веднага след получаването, препратихме до компетентните 

органи искането й, защото в това искане-жалба госпожа 

Якимова отново искаше от нас да бъде разпоредено да бъде 

дописана в избирателния списък на секция № 2 или № 3 в 

Берковица.  

В резултат на това ние получихме писмо, което е с копие 

до лицето от временно изпълняващия длъжността кмет на 

община Берковица, че в отговор на писмото с искане за 

проверка и действия по компетентност по искане-жалба от 

госпожа Якимова в гр. Берковица ни уведомяват, че съгласно 

чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс тя е трябвало да подаде 

заявление за гласуване по настоящ адрес, тъй като настоящия й 

адрес е от 1 юли 2017 г. Постоянният й адрес също е в 

гр. Берковица от 25 юни 2019 г., но е заявен след 26 април 

2019 г., поради което тя е включена в избирателните списъци 

на район „Оборище“ в гр. София по предходния си постоянен  

адрес. 

Предвид на това и с оглед изложените факти и 

обстоятелства Ви предлагам Проект за решение с който да 

отхвърлим жалбата на госпожа Якимова срещу Решение № 136 

от 3 ноември 2019 г. на Общинска избирателна комисия – 

гр. Берковица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухме 

доклада. 

Имате думата. – Не виждам желаещи да вземат 

отношение. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Катя Иванова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е № 1663. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия (ЦИК) на 2 ноември 2019 г. е получена жалба 

от господин Димитър Кръстев Сотиров против Решение № 138-МИ 

от 30 октомври 2019 г. на Общинска избирателна комисия – 

Куклен, с което, постановено при условията на чл. 85, ал. 4, 

изречение второ от Изборния кодекс решение за отхвърляне 

комисията не е постигнала необходимото мнозинство по следния 

Проект за решение: 

„Оставя без уважение заявлението на Димитър Кръстев 

Сотиров, обявен за избран за общински от листата на партия 

„ВМРО-Българско национално движение“, по силата на Решение 

№ 135-МИ от 28 октомври 2019 г. на същата комисия за отказ от 

правото му да бъде общински съветник през мандат 2019 – 2023 г.  

След като се е запознала с подадената жалба и с въпросното 

решение Централната избирателна комисия със свое протоколно 

решение е приела, че преписката следва да бъде изпратена по 

компетентност на Пловдивския административен съд. С 

определение № 2262 от 6 ноември 2019 г. Пловдивският 

административен съд е постановил определение по административно 

дело № 3391 от 2019 г., с което е приел, че предвид обстоятелството, 

че с подадената жалба от Димитър Кръстев Сотиров не се оспорват 

резултати от изборите не са налице основанията за провеждане на 

производство по чл. 450 от Изборния кодекс, а и налице е жалба 

срещу общинска избирателна комисия, която подлежи на 

оспорване по реда на чл. 88 от Административно-процесуалния 

кодекс пред ЦИК, съдът е приел, че спора не му е 

подведомствен, прекратил е производството по делото и го е 

изпратил на Централната избирателна комисия по 

подведомственост. Така че към настоящия момент, колеги, пред 
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нас е висящо производство, по което ние трябва да се 

произнесем по подадената жалба от Димитър Кръстев Сотиров 

срещу Решение № 138-МИ на Общинска избирателна комисия – 

Куклен. 

Както казах, това е решение за отхвърляне по смисъла на 

чл. 85, ал. 4, изречение второ. 

За да достигне до Проект за решение, който не е 

постигнал необходимото мнозинство, а именно да остави без 

уважение заявлението на Димитър Сотиров за отказ от правото 

му да бъде общински съветник Общинската избирателна 

комисия е изложила следните мотиви 

„След като едно лице вече е избрано за общински съветник от 

листата на определена партия или коалиция с решение на 

общинската избирателна комисия, случаите, в които неговите 

правомощия могат да бъдат прекратени са изчерпателно изброени в 

чл. 30, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), което по закон се извършва с решение 

на Общинската избирателна комисия за прекратяване на 

правомощия. В тази насока правомощията на ОИК са уредени в 

чл. 458 от Изборния кодекс и са свързани с възникването на 

пълномощия на избран кандидат като действащ общински 

съветник.“ 

Колегите от ОИК са приели, че в Изборния кодекс няма 

регламентирана процедура за приемане на отказ от обявен за избран 

кандидат при полагане на клетва за общински съветник и в тази 

насока се позовават на указанията на Административен съд – 

Пловдив, че ОИК не следва да извършва разширително тълкуване на 

закона, тъй като това би довело до нарушение на Конституцията на 

Република България и Изборния кодекс, поради което са гласували 

Проект за решение, с което да се остави без уважение подаденото 

от господин Димитър Сотиров заявление да бъде заличен като 

избран за общински съветник. 
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Колеги, ще Ви предложа Проект за решение, който, разбира 

се, ще бъде обсъден от Централната избирателна комисия. 

Моето предложение е с наше решение да отменим Решение 

№ 138-МИ на ОИК – Куклен, като съображенията ми за това са 

следните. 

Централната избирателна комисия винаги се е водила 

последователно от изявената воля на лицата и тук имаме 

категорично заявена воля на едно лице, което е обявено за избрано 

за общински съветник, но не е положило клетва, за отказ да 

бъде избран за общински съветник. 

Многобройни са случаите, в които ние сме уважавали  

волята на лицата и в този смисъл считам, че ще следва да 

отменим решенето на Общинската избирателна комисия и да 

дадем указания до ОИК – Куклен, да постанови решение, с 

което да заличи лицето Димитър Сотиров от поименния състав 

на обявените за избрани общински съветници в община Куклен. 

По този повод, назад във времето, има и практика на 

Върховния административен съд, който е имал повод да се 

произнесе при изявена воля на лицето да не бъде обявявано за 

избрано било като кандидат, било като общински съветник и 

мисля, че в този смисъл Централната избирателна комисия 

следва да постанови своето решение. 

Ако има други предложения, моля за Вашите 

разисквания по случая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. 

Няколко пъти сме се занимавали с този случай, известен 

Ви е. Лицето е подало молба, заявление, че не желае да бъде 

общински съветник.  

Има ли други предложения, различни от мотивираното 

предложение на докладчика? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на решението.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Решението е № 1664. 

Заповядайте, колега Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Ако няма други, бих искал да се 

включа сега в тази точка. 

Колеги, в Централната избирателна комисия е постъпила 

жалба с вх. № МИ-11-108 от 7 ноември 2019 г. от Николай Белалов, 

с която ни казва следното: 

„Госпожо Председател, в изборната нощ на втория тур 

пуснах жалба до ЦИК за проблеми в работата на ОИК – Столична, 

при приемането на протоколите от ЦИК в София. Очаквах бърза 

реакция, но до момента жалбата дори не е отразена в регистъра на 

ЦИК, а какво остава да е взето решение по нея.  

Очаквам Ваша незабавна реакция, отговор и решение в 

законоустановените срокове. Прилагам и подадената от мен 

нерегистрирана и неразгледана жалба до ЦИК“. 

Колеги, наистина е приложил една жалба, която е датирана с 

дата 3 ноември 2019 г., тоест датата на втория тур. След като 

извърших проверка, установих, че всъщност тази жалба е входирана 

в ЦИК по електронна поща на дата 4 ноември 2019 г. в 3,11 ч. 

сутринта.  

Тази жалба е разгледана още същия ден на заседание на 

Централната избирателна комисия. Докладвана е от колегата 

Иванова и е останала за сведение. Нещо повече, тя е качена в 

регистъра на жалбите и сигналите под № 19-06. Не знам господинът 

къде е гледал и защо не е могъл да я намери, но тя е третата от горе 

надолу. Той може да се запознае. 

Ако прецените, можем да му отговорим и с кратко писмо, че 

всъщност жалбата му е разгледана незабавно, въпреки че сме имали 
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тридневен срок да я разгледаме, и може да се запознае с резултатите 

на страницата на ЦИК, Електронен публичен регистър на жалбите и 

сигналите, подадени до ЦИК и решенията по тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам да му 

отговорим, за да не остава с чувството, че жалбата му е била 

пренебрегната, неразгледана. Да му опишем това, което докладчикът 

сега докладва пред нас. 

Да гласуваме ли отговора в този смисъл или да изчакваме 

докладчикът да го изпише? 

РЕПЛИКИ: Няма смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма 

други предложения, моля, процедура по гласуване.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Продължете, колега Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам Ви преписка с 

вх. № МИ-09-59 от 7 ноември 2019 г., намира се в моя папка в 

днешно заседание. Това е постановление за отказ да се образува 

наказателно производство от Районна прокуратура – гр. Първомай. 

Свързано е с онова, което Ви докладвах вчера за онази жена, която 

се оплакваше, че на нейния имот са регистрирани хора, които тя не 

познава.  

Районната прокуратура е извършила проверка – може да 

видите какво е установила. Най-важното е, че „няма данни за 

извършено престъпление“ и отказват да образуват наказателно 

производство и прекратяват преписката. 

Изпратено ни е за сведение. Запознайте се, тъй като е 5 стр. и 

не мисля, да Ви го зачитам. 

Докладвам Ви го за сведение и запознаване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли друг 

доклад? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: В тази точка – не, бих желал да се 

включа в т. „Разни“ по-нататък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви с вх. № МИ-22-682 запитване от 

господин Любомир Кондаров, който на 30 октомври 2019 г. се е 

обърнал към нас: 

„Искам да ми разясните какво трябва да се направи, ако се 

съмнявам и почти сигурен, че в определена СИК трябваше да имам 

гласове за нас, определена преференция, и няма нито една. Има ли 

възможност за ново преброяване на бюлетините?“ 

Сега той отново ни пише с дата 7 ноември 2019 г.: „Защо не 

ми отговаряте на въпроса?“. 

Прегледах от 31 октомври 2019 г. Запитването е докладвано и 

е в папка „Сигнали относно грешки в протоколи“, но предполагам, 

че е било и на основание, че няма никаква конкретика за коя секция, 

за къде. 

Затова Ви го докладвам отново за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате 

ли? – Не. 

В тази точка има ли други колеги с доклади? – Няма. 

 

Преминаваме към разглеждане на точка трета от дневния ред: 

3. Разни. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № МИ-00-122 от 7 ноември 

2019 г. от „Информационно обслужване“ АД. С него ни 

информират, че във връзка с наше писмо с изх. № МИ-00-120 от 

6 ноември 2019 г. относно публикуването на отворени данни в 
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машинно четим вид на интернет страницата с резултатите от 

гласуването в изборите за общински съветници и за  кметове на 

27 октомври 2019 г., че данните вече са публикувани с 

отразената корекция от нашето писмо. 

Докладвам го за сведение.  

Колега Ганчева, имате думата по т. „Разни“.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад 

вх. № ЕП-04-0380 от 17 юли 2019 г. Докладвала съм го на 

заседанието на 18-ти, като е прието да се възложи на директора 

на Дирекция „Администрация“ да възложи извършване на 

всички необходими действия да се представят на вниманието 

на ЦИК за доклад.  

Колеги, припомням, това е писмо от господин Гетов на 

наш изх. № ЕП-04-0374 от 30 май 2019 г. и относно извършена 

проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния 

кодекс в изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България, включително и решенията по чл. 39 и 

удостоверенията по чл. 40 от Изборния кодекс.  

В папка във вътрешната мрежа са всички изготвени 

писма от Администрацията до съответните районни 

прокуратури. 

Колеги, припомням, че проверката е извършена по реда 

на наше Решение № 312-ЕП от 14 май 2019 г. и в резултат на 

нея се установени следните лица, гласували повече от един път 

– 22 лица, гласували в нарушение на Изборния кодекс – 501. 

Писмото също е във вътрешната мрежа. Приложени са 

към писмото списък на гласувалите повече от един път в 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 26 май 2019 г. – плик № 1, и списък на гласувалите 

в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България  в 

чужбина – плик № 2. 
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Предлагам Ви така, както е практиката на Централната 

избирателна комисия, да гласуваме всички изготвени писма 

анблок.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

изпращане на така докладваните писма.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Николай Николов, Силвия 

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

Имате ли друг доклад по тази точка? – Не. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

на първо място, че вчера получихме всички протоколи от първи и 

втори тур на изборите за общински съветници и за кметове, 

предоставени на „Информационно обслужване“ АД в 

Изчислителния пункт за повторно въвеждане. Това са протоколите 

на секционните избирателни комисии и на общинските 

избирателни комисии за всички видове избори, включително и 

тези, които бяха обект на анализ, поради установени 

несъответствия при въвеждане на данни в ОИК и в Централната 

избирателна комисия. Това беше наистина огромна по обем 

работа дотолкова, доколкото за кратко време трябваше да се 

преброят, да се прегледат протоколите, да бъдат подредени по 

общини, да бъдат свързани с разписките, които получихме при 

отчитането на общинските избирателни комисии, включително 

и да бъдат пренесени от източното крило в хранилището в 

зала 76а. 

Докладвам Ви, че работата приключи успешно. С 

госпожа Дюкенджиева сме оформили всички приемо-

предавателни протоколи, заедно с упълномощените 

представители на „Информационно обслужване“ АД с помощта 
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на сътрудниците, които бяха наети за подпомагане на 

дейността на Централната избирателна комисия.  

Това е за сведение. 

В тази връзка ще помоля за работно заседание, за да 

можем да оформим анекси към гражданските договори на 

колегите, които подпомагаха работата на Централната 

избирателна комисия – срокът им изтича днес, както и да 

можем да вземем решение, както и други организационни 

въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в 

предходно заседание бях докладвал преписка, с която господин 

Неков беше изискал тарифата на „Дръстър Медия Груп“ ЕООД 

за отразяване на предизборната кампания. В тази връзка 

изпратихме писмо, с което искането на господин Неков го 

препратихме на ОИК – Силистра, тъй като това е местна медия 

и би трябвало данните да бъдат там. 

В тази връзка благодаря на колегата Солакова.  

Оказа се, че „Дръстър Медия Груп“ ЕООД по погрешка 

са изпратили при нас, а не в ОИК – Силистра, техните тарифи 

още на 25 септември 2019 г., с което моето предложение е с 

едно писмо да препратим на ОИК – Силистра, тарифите на 

„Дръстър Медия Груп“ ЕООД. 

Не знам дали директно пък в случая да не го препратим и 

на господин Неков, но може би най-добре е кореспонденцията 

да минава през Общинската избирателна комисия?! Затова да 

им го препратим на тях и те вече да го изпратят на господин 

Неков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

доклада – да препратим на ОИК – Силистра. 

Моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Николай Николов, Силвия 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли друг 

доклад, колега Андреев? – Нямате. 

Други колеги? 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам докладна с вх. № ЦИК-09-205 

от 8 ноември 2019 г. от госпожа Красимира Манолова във връзка с 

обсъжданията на работна група и възлаганията. Тя е изготвила 

докладна и във връзка с постъпила оферта с № ЦИК-08-26 от 

7 ноември 2019 г., като ни се предлага, с оглед направените 

проучвания, да приемем решение на основание чл. 12 от Правилника 

за дейността на Централната избирателна комисия за заседание в 

гр. Велинград, да одобрим Проект на приложената Програма, 

план-сметка с очакваните разходи и да одобрим офертата от 

хотелския комплекс и всички съпътстващи разходи като 

упълномощим председателя на ЦИК да извърши необходимите 

действия и плащания с цел осигуряване провеждане на 

заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

доклада.  

Има ли въпроси, изказвания? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение в 

докладвания смисъл.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Николай Николов, 

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

няма. 
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Други колеги в т. „Разни“? 

Заповядайте, колега Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия от община Кирково с вх. № МИ-06-696 от 

7 ноември2019 г. са пристигнали приемо-предавателен протокол, 

заповед на кмета на община Кирково и писмо от Административен 

съд – Кърджали, за отваряне на запечатано помещение, където е 

била извършена проверка, поискана от Административен съд – 

Кърджали.  

Докладвам Ви го за сведение. 

От временно изпълняващия длъжността кмет на община 

Садово са ни изпратили с вх. № МИ-06-688 от 7 ноември 2019 г. 

уведомително писмо, с което е назначена комисия, която трябва да 

отвори запечатано помещение. Помещението е било отворено, след 

което са прибрали книжата и материалите от избори за общински 

съветници и за кметове – втори тур, проведени на 3 ноември 

2019 г. Същото е запечатано по реда на наше Решение № 1244. 

Докладвам Ви го за сведение. 

От община Костенец отново от временно изпълняващия 

длъжността кмет е дошло писмо с вх. № НС-06-23 от 7 ноември 

2019 г. относно отваряне на запечатано помещение, определено 

за съхранение на изборни книжа и материали от различни 

видове избори в община Костенец. Изпратени са ни три 

заповеди и протоколи от отваряне на помещенията.  

Докладвам Ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо от ОИК – Летница, с въпрос дали имаме решение за 

предаване на подлежащите на предаване, съответно 

подлежащите на съхранение в Общинската избирателна 

комисия книжа от общинските избирателни комисии. 
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Докладвам Ви го за сведение, защото днес на работна 

група ще обсъдим Проект за решение, с което да уредим тези 

въпроси. 

Докладвам Ви от Общинска избирателна комисия – 

Златоград, писмо, с което благодарят за съвместната ни работа.  

Имаме писмо от госпожа Недялка Кирилова от Кубрат. 

Ще приложа това писмо към писмата, които получаваме с 

мнения, предложения във връзка с Изборния кодекс – 

прилагането, както и произвеждането на изборите. Тя поставя 

няколко въпроса, които имат значение и за анализа на 

Централната избирателна комисия. В този смисъл ще бъде 

обект на подробно разглеждане на работна група. 

Благодаря специално за това, че си е направила труда да 

сподели своите впечатления от изборния процес. 

Докладвам Ви писмо от Общинска избирателна комисия 

и заявление от Валентин Пламенов Русинов. Общинската 

избирателна комисия – Велинград, ни уведомява за проблеми, 

които са възникнали при изплащане на възнаграждения на 

секционна избирателна комисия. 

Уведомяват ни, че поради влошено здравословно 

състояние един от членовете на секционната избирателна 

комисия е бил освободен, а председателя на секционната 

избирателна комисия е напуснал територията на секционната 

избирателна комисия около 22,00 ч. поради внезапната смърт 

на брат му. 

Общинската избирателна комисия със свое решение е 

преназначила за председател друг член на секционната 

избирателна комисия и е приела тя да остане в 7-членен състав. 

Изплатено е възнаграждение на 7-членния състав на 

секционната избирателна комисия и въпроса, който се поставя, 

е: дали не следва да бъде изплатено възнаграждение на 

освободения председател, както и на този член, който поради 
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влошено здравословно състояние също е напуснал в 21,00 ч. 

избирателната секция? 

Колеги, предлагам Ви да изпратим писмо до Общинската 

избирателна комисия – Велинград, с копие до господин 

Валентин Русинов, както и копие до кмета на община 

Велинград и да кажем, че Общинската избирателна комисия 

следва да представи писмено искане с посочени данни за 

лицата, както и излагане на фактическата обстановка с 

приложени свои решения до кмета на община Велинград с 

искане за изплащане на възнаграждението, като за председател 

на съответната длъжност, на която те са били назначени.  

Възнаграждението се дължи, тъй като тези лица в 

изборния ден са изпълнявали функциите си добросъвестно и по 

уважителни причини са били освободени  от състава на 

секционната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, 

колеги. Виждате колко е богат живия живот, какво се случва.  

Споделям становището на госпожа Солакова, че е редно 

да им се заплати. Единият седял до 21,00 ч., другият  – до 

22,00 ч. и съвсем не по своя воля са си тръгнали.  

Има ли обратно предложение, изказвания? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване да изпратим предложеното 

писмо.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Николай Николов, 

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

няма. 

Други колеги в т. „Разни“? 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, Докладвам Ви 

писмо с вх. № НС-09-6 от 7 ноември 2019 г. от Районна прокуратура 

– Елхово,    с    което   ни   уведомяват,   че   на    лицето     Х.   И.   
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Д., с посочено ЕГН от гр. Елхово на основание чл. 167, ал. 6 във 

връзка с чл. 37, ал. 1, т. 6 от Наказателния кодекс е определено и 

наложено наказание „лишаване от право да заема държавна или 

обществена длъжност, свързана с упражняването на избирателните 

права на гражданите за срок от 2 години“. Съдебният акт е влязъл в 

сила на 22 октомври 2019 г.  

Лицето е признато за виновно, че на 26 март 2017 г. в 

с. Лесово дал имотна облага – парична сума в размер на 200 лв. на 

М. М. М. от с. Л. с цел да го склони да упражни избирателното си 

право на посочени на насрочения на 26 март 2017 г. избори за 

народни представители в полза на определена партия, политическа 

партия „Движение за права и свободи“ и го е осъдил на 1 година 

лишаване от свобода, както и му налага глоба в размер на 10 хил. лв. 

След това тази присъда на Районния съд е обжалвана и същата е 

изменена с присъда на Окръжен съд – Ямбол, от 22 октомври 2019 г. 

като освен, че е осъден на 1 година лишаване от свобода и глоба в 

размер на 10 хил. лв., вместо което му е определено наказание при 

условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс, а именно 10 

месеца лишаване от свобода на основание чл. 55 – не налага 

наказание и глоба в размер на 10 хил. лв., но в частта си, в която е 

осъдено за лишаване от права е останала в сила присъдата на 

Елховския районен съд. 

Уважаеми колеги, подготвил съм писмо до господин Ивайло 

Филипов – изпълнителен директор на „Информационно 

обслужване“ АД, и до господин Иван Гетов – главен директор на 

ГД „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, както и копие до Районна прокуратура – Елхово, 

с което, след като им изпращаме писмото от Районна прокуратура – 

Елхово, и му казваме да проверят дали лицето Х. И. Д., с посочено 

ЕГН е избран за кмет на община, кмет на район, кмет на кметство 

или за общински съветник   на    произведените    избори    за 

общински   съветници    и    за    кметове   на   27    октомври 

2019   г.,    както    и   дали   същото    упражнява   държавна 
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или обществена длъжност, свързана с упражняването на  

избирателни права на гражданите.  

Считам, че следва да изискаме това, за да може да се 

съобрази евентуалното отстраняване на лицето или 

предприемане на действия по отстраняване на същото, ако 

заема такава длъжност. 

Последният абзац от писмото, което предлагам да 

изпратим, че: „горното, следва да имате предвид и за 

съобразяване при извършваните от Вас и в бъдеще проверки 

във връзка с предстоящи избори до изтичане на срока на 

наложеното наказание на лицето, а именно 22 октомври 

2021 г.“ 

Това предлагам да направим във връзка с получено писмо от 

Районна прокуратура – Елхово, по отношение на това лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

доклада. 

Не виждам желаещи за изказвания. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Николай Николов, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Други колеги?  

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № МИ-00-123 от 7 ноември 2019 г. от „Информационно 

обслужване“ АД. Искат да се произнесем по искането на 

Административен съд – Добрич. 

За какво става дума? Политическа партия „Воля“ обжалва 

резултатите от изборите и иска от Административния съд в Добрич 

спиране на Решение № 172-МИ от 28 октомври 2019 г. на ОИК – 

Добрич, с което са определените резултатите от изборите за 

общински съветници.  
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В свое определение № 424 от 6 ноември 2019 г. – виждате го 

в моя папка, Административния съд – Добрич, отхвърля искането на 

„Воля“ за спиране изпълнението на решението, но между другото 

задължава ОИК – Добрич, в еднодневен срок от съобщаване на 

настоящото определение да предостави в Деловодството на съда 

поредица от документи, между които и разписките по чл. 445, ал. 6 

от Изборния кодекс, съдържащ и числовите данни от протоколите 

на СИК. 

Свързах се и с председателя на ОИК – Добрич, в тях няма 

екземпляри. Единият екземпляр от разписките е в ЦИК, другият са 

го предали на  „Информационно обслужване“ АД, третият е за 

представители на секционната избирателна комисия и те в свое 

писмо са поискали от „Информационно обслужване“ АД, във 

връзка с определението на Административния съд, да им 

предоставят копие от разписките по чл. 445, ал. 6, съдържащи 

числовите данни от протоколите на СИК. 

Във връзка с това „Информационно обслужване“ АД иска 

нашето становище по това искане. 

Предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, с което да дадем разрешение да се изпратят 

разписките на Административен съд – Добрич.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, 

колеги. 

Нужни са на съда. След като ги иска, трябва да ги дадем. 

Има ли друго предложение? – Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното писмо до 

„Информационно обслужване“ АД.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Николай Николов, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Заповядайте, колега Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 
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Уважаеми колеги, докладвам Ви две жалби от Петър 

Теодоров – председател на 31-ва СИК в район „Искър“ в София. 

Жалбата касае нарушения по отношение на данните в протокола, 

фактите, обстоятелствата в него, както и получените резултати в 

протокола, поради което жалбоподателят иска да бъдат анулирани, 

касирани изборните резултати поради сериозните нарушения на 

Изборния кодекс. Подробно са описани неотчетените гласове, 

задраскани, недействителни бюлетини, поправени цифри, дописване 

в оригиналния протокол.  

Жалбите са адресирани до нас, до ОИК – Столична, и до 

Административния съд – София-град. 

Докладвам ги само за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Жалбите по 

същността си са жалба срещу изборните резултати и са насочени 

към съда. 

Предлагам да ги изпратим там по компетентност. Може и в 

преписките, които постъпват до нас, да има доказателства, важни 

твърдения. Да не ги оставяме за сведение, след като не сме 

компетентни. 

Има ли други виждания. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Николай Николов, 

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

няма. 

Има ли други колеги, които да са готови? – Не виждам. 

Колеги, има искане за заседание на работната група. 

Половин час прекъсване за работна група. 

Прекъсвам заседанието. 

Заседанието ще продължи в 11,50 ч. 
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(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, 

продължаваме заседанието. 

Госпожа Солакова има думата. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

организирането на работата на общинските избирателни комисии, 

във връзка с изпълнение на тяхното задължение да предадат 

документите на общинската администрация, с оглед и на това, 

че техния мандат е 4-годишен до назначаването на ОИК за 

следващите общи местни избори и опита, който имаме от 

предишния мандат на общинските избирателни комисии, ни 

накара на работна група да обсъдим и да приемем, че следва да 

се обърнем с искане до кметовете на общините да осигурят 

условия за работа на общинските избирателни комисии. Те 

имат голям обем правомощия по прилагането на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, имат 

самостоятелни компетенции по този закон, с оглед и на състава 

на общинските съвети, на кметовете на общината, на 

кметствата в градовете с районни деления и на районите. В 

този смисъл общинската избирателна комисия трябва да има 

условия за работа през целия 4-годишен мандат.  

Централната избирателна комисия комуникира най-често  

с тях по електронната поща. Тяхната страница трябва да бъде 

непрекъснато актуализирана, да публикуват своите решения, 

протоколите от заседанията, дневния ред за заседанията, 

съобщенията за свикване на заседания, за да може както самите 

членове на ОИК, така и обществото да се осведомява за 

работата на общинската избирателна комисия. 

В тази връзка има изготвен Проект във вътрешната 

мрежа за предаването на изборни книжа от общинската 

избирателна комисия за съхранение. 
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Моля, първо да обсъдим този проект и да преценим, 

първо, обхвата на решението, на предмета за уреждане. Дали да 

включим обявяването на резултатите в Списък А и в Списък Б 

да бъде част от това решение или то да бъде единствено и само 

за предаването на документите по опис за съхранение в 

общинската администрация, както и да се опитаме да посочим 

кои документи не се предават, за да може винаги да бъдат 

достъпни за общинската избирателна комисия, като се има 

предвид, че по тях те трябва да правят справки, да взимат 

решения, да изпълняват своите правомощия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата по 

Проект за решение, колеги. 

Решението е от организационно-технически характер. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, 

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

няма. 

Решението е № 1665. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като има 

връзка с това решение, моля да погледнем сега Проекта на писмо, 

който обсъдихме. В този Проект имаме поставяне на въпроса пред 

кметовете на общини нашето искане да предоставят условия за 

работа на общинските избирателни комисии.  

От изключително голямо значение е между ОИК и 

общинската администрация наистина да има разбирателство, за 

да може общинската избирателна комисия да бъде уведомявана 

навреме за постъпила кореспонденция по пощата в общинската 

администрация, да са предоставени контактите на председател, 

заместник-председател, секретар и на членове на ОИК, на 

които те да се обаждат, за да може да се организира работата на 

общинската избирателна комисия. Трябва да има помещение, в 
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което да работи ОИК, да е инсталиран компютър, за да има 

винаги интернет свързаност, за да може да се ползва 

платформата на „Информационно обслужване“ АД за 

публикуване на решения, съобщения, както и преди малко 

изброих всички. 

В тази връзка е необходимо общинската администрация  

да подпомага дейността на ОИК чрез IТ специалиста си, тъй 

като това е задължително и да се обърнем включително с молба 

да се завежда в регистър, общия регистър на общинската 

администрация, или отделен по тяхно усмотрение тази 

кореспонденция, която ще постъпва. А кореспонденцията, 

която ще постъпва по електронната поща в общинските 

избирателни комисии така или иначе ще се завежда директно в 

деловодството на общинската избирателна комисия.  

Моля, както говорихме преди малко на работна група, да 

видим дали трябва да се редактира още нещо и да гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги, по предложения Проект за писмо до всички кметове за 

създаване синхрон в работата с ОИК. – Не виждам желаещи за 

изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на писмото.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, Проект за 

решение за определяне на възнагражденията на ОИК за заседания и 

дежурства след 7-дневния срок от обявяването на изборите. 

Голяма част от общинските избирателни комисии 

участваха в произвеждането на втори тур. Обявиха своите 

решения на 3-ти, съответно на 4 ноември 2019 г. и съответно на 

10-ти или на 11 ноември изтича този 7-дневен срок, след който 



 26 

трябва да предадат документите си на общинската 

администрация  и от там нататък да провеждат заседания и 

дежурства. 

Една част от тях обаче приключиха изборите още на 

първи тур с приети решения за обявяване на изборните 

резултати. Те вече провеждат своите заседания. Имат и 

дежурства, особено ако има обжалване на решенията за 

обявяване на изборен резултат.  

Във всички тези случаи още от сега е добре да има 

яснота за размера на възнагражденията. 

Обсъдихме го на работна група 1.1. Моля Ви да го 

погледнете като Проект в окончателна редакция. Имаме 

предвид размерите, изчислени на база Постановление № 320 от 

2018 г. за определяне на минималната работна заплата. 

Размерите на възнагражденията за дежурство и за заседания са 

еднакви по размер. Не сме го написали и може би ще е добре 

по-нататък да имаме едно писмо-указание какви документи 

представят, в какъв срок ги представят за изплащане на 

възнагражденията, но на практика знаем, че заседание и 

дежурство, проведени в един и същи ден не се заплащат 

отделно, а само размера за заседанието. 

В тази връзка едно уточнение, което може би е излишно, 

с оглед на разпоредбата на чл. 83, че осигурителните вноски по 

Кодекса за социалното осигуряване и Закона за здравното 

осигуряване са за сметка на държавния бюджет.  

Остава в т. 2, че са за сметка на държавния бюджет, 

защото тези средства в Закона за държавния бюджет се 

предвиждат в бюджета на Централната избирателна комисия, 

но в случай, че са недостатъчни, ще трябва да бъдат осигурени 

от Централния бюджет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, обсъдихме 

Проекта. 

Има ли още въпроси? 
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Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Към докладчика, едно 

предложение, ако е съгласен и колегите го възприемат – да 

запишем като втора точка след Методиката и след 

възнаграждението и размера да запишем, че за един и същи ден 

не може да се заплаща възнаграждение и за дежурство, и за 

участие в заседание. Тоест едното или другото. Те са еднакви 

по размер, както казахме, но не може да има в един и същи ден 

заплащане и за двете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения, 

колеги, към Проекта за решение? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на решението с направеното 

допълнение от колегата Баханов.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, 

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

няма. 

Решението е № 1666. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

Докладна записка, възложена от председателя на Централната 

избирателна комисия за определяне конкретно на длъжността, 

която да бъде заета от госпожа Донита Илиева, която от 17 октомври 

до 10 ноември 2019 г. изпълняваше длъжността „главен специалист 

деловодител“ със съответното възнаграждение на основание чл. 39, 

ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Централната 

избирателна комисия. 

В тази връзка, с оглед на това, че изтича срока на 

срочния трудов договор по Правилника, предлагам да се 

сключи договор с госпожа Донита Илиева за длъжността 

„специалист деловодител“ със същото възнаграждение по 

основното щатно разписание на Централната избирателна 

комисия, считано от 11 ноември 2019 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. 

Познавате служителката. Тя показа изключително добра 

работа за този период, отговорна, неуморима. 

Ако няма изказвания, колеги, процедура по гласуване на 

предложението да сключим постоянен трудов договор.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа има публикуван списък на колегите, които бяха ангажирани 

да подпомагат работата на Централната избирателна комисия – 

някои за по-дълъг период от време, други за по-кратък, но всички с 

едно отлично изпълнение на своите задължения по трудов или по 

граждански договор. 

Моля да погледнете във вътрешната мрежа списъка на тези 

колеги, които ни подпомагаха по граждански договор в периода от 

29 август 2019 г. – най-ранния договор, до 10 ноември 2019 г.  

В тази връзка, с оглед на допълнително възложените задачи, 

които те изпълниха, предлагам днес, когато изтича срока на 

гражданските им договори, да гласуваме, за да бъдат оформени 

анекси към тях със съответното възнаграждение, съобразно обема на 

работа, тъй като се наложи да бъдат изпълнени много допълнителни 

функции, особено в последната седмица на своя граждански 

договор.  

Включително на господин Р. М., чиито граждански договор 

изтече на 3 ноември 2019 г., поради огромната ангажираност на 

Централната избирателна комисия по произвеждане на втория 

тур – отчитането на резултатите и приемането на документите 

от общинските избирателни комисии, обратното приемане на  
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документите от „Информационно обслужване“ АД на 

протоколите и тяхното приобщаване в архивохранилището, 

нямахме възможност с него да се сключи договор, с който 

формално да оформим нашите взаимоотношения и договора да 

включва дейностите, които му бяха възложени в устна форма и 

изпълнени отлично. 

С А. А., със З. Т., със С. В. и С. Р. предлагам да се 

сключат анекси към техните граждански договори, както 

обсъдихме на работната група с всички дейности, които те 

изпълниха последната седмица, а с господин Р . М. да се сключи 

граждански договор, с който да бъдат също оформени 

формално функциите, които му бяха възложени преди изтичане 

на срока на неговия граждански договор – 3 ноември 2019 г., за 

да си получат възнаграждението, което заслужиха с работата,  

изпълнена в помощ на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? 

Мисля, че всички сме съгласни с доклада. Видяхме каква 

работа свършиха и им благодарим за помощта. 

Моля, процедура по гласуване за сключването на 

предложените анекси към граждански договори.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, 

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

няма. 

Госпожа Солакова каза, че приключи със своите доклади за 

днес. 

Колеги, моля за протоколно решение от Комисията – да 

одобрите разходи за командировъчни: дневни, пътни и нощувки за 

председателя на Комисията и за нейния член господин Георги 

Баханов във връзка с получените от нас призовки в качество на 
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свидетели по дело от наказателно-административен характер в 

Силистренския районен съд. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, 

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

няма. 

По време на моето отсъствие ще възложа на госпожа 

Йосифова – заместник-председател, да ме замества в рамките на 

двата дни. 

Има ли други колеги с готови доклади за днешното 

заседание? – Не виждам. 

Колеги, насрочвам следващото заседание за 11 ноември 

2019 г., понеделник, от 14,00 ч. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 12,30 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Стефка Стоева 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

  Мая Станкова 


