
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 168 

   

На 18 ноември  2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

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

наказателни преписки. 

Докладват: Мария Бойкинова, Ивайло Ивков 

2. Искане за отваряне на помещение с изборни книжа. 

Докладват: Мирослав Джеров,  

Кристина Стефанова 

3. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, 

Силвия Стойчева, Мария Бойкинова, 

Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан 

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

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева,  

Александър Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Николай Николов.  

 

Заседанието бе открито в 11,15 ч. и председателствано от 

госпожа Кристина Стефанова – заместник-председател на 

Комисията.  
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* * * 

 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Здравейте, колеги! 

Откривам днешното заседание на 18 ноември. 

Моля да се запознаете с дневния ред. 

От днешното заседание отсъстват: госпожа Стоева и 

господин Войнов са в командировка; госпожа Дюкенджиева, 

госпожа Ганчева, господин Николов и господин Баханов ползват 

годишен отпуск. 

Колеги, имате ли допълнения към дневния ред?  

Подлагам на гласуване дневния ред. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред -  

Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Господин Ивков, заповядайте. 

 

Точка 1. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам две жалби. Едната е с вх. № 

МИ-22-802 от 15 ноември 2019 г. от Иван Димитров Костов, член на 

СИК. Без подпис е. 

Другата жалба е от Мария Петрова Илиева, председател на 

СИК № 265 – Варна. 

Предлагам ви да присъединим едната към другата, тъй като 

те, макар и неидентични, касаят абсолютно едно и също оплакване с 

различен текст. Те са до Централната избирателна комисия, до 

премиера на Република България и до господин Марешки, 

председател на „Воля”. Искат да ни съобщят за нередност по време 

на изборите. Забележете каква е нередността. За един и същи човек 
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твърдят, господин Почеканов, кандидат за общински съветник, 

който не плати обещаните предварително 50 лв. за храна на тези 

членове от партията, които не са гласували за него. По този начин, 

оставяйки ги без храна, той лиши хората от полагащите им се 

възнаграждения за участието им в изборите. „Надявам се, че този 

сигнал ще помогне да победи справедливостта и този човек да бъде 

наказан, а ощетените от него да получат своето възнаграждение” – 

казва едната жалба. 

А другият казва: „Надявам се, че той ще бъде наказан, а тези, 

които е лишил, без да има право на това, ще бъдат доволни от 

справедливото ви ре.” 

Те са изпратили жалбите до господин премиера, до ЦИК и до 

господин Марешки, но аз предлагам ние да ги препратим на Районна 

прокуратура – Варна, защото госпожата е председател на секционна 

избирателна комисия 265 във Варна, а той е член на секционна 

избирателна комисия № 282. Не знам доколко ще останат доволни, 

но при всички положения могат да бъдат разпитани, за да се изясни 

какъв е случаят, колкото и нелепо да е оплакването. Предлагам ви и 

двете преписки да се изпратят по компетентност на Районна 

прокуратура – Варна. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, други 

предложения имате ли? 

Подлагам на гласуване предложението на господин Ивков за 

изпращане на двете жалби на Районна прокуратура – Варна. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 

(Кристина Стефанова). 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е 

справка по ваше искане, господин Ивков, за това кой член на 

Централната избирателна комисия като докладчик е разпитан като 
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първи свидетел, броя на актове, втори свидетел и общо. Моля да се 

запознаете. 

Докладвам ви я за сведение, моля да се запознаете. 

Уважаеми колеги, изпратен ни е по компетентност сигнал за 

нарушение от Върховна касационна прокуратура. Жалбата е от 

Пламен Рашев, представляващ местна коалиция „БСП за България” 

относно нарушаване на предизборната кампания от общинския 

ръководител на политическа партия ГЕРБ Росен Даскалов. Към 

жалбата е приложен материал, по който Централната избирателна 

комисия се произнесе с Решение № 1656. Ще ви напомня, това беше 

една листовка, която беше пусната по пощенските кутии на 

граждани от гр. Русе, с което съдържание аз ви запознах по тази 

жалба от господин Пламен Рашев. Тя е идентична. 

Така че считам, че ние сме се произнесли вече с нея с 

Решение № 1656. Тогава ви бях казала, че имаше и отделно жалба до 

Комисията за защита на личните данни и до прокуратурата. 

Прокуратурата е преценила, че няма престъпление, а в жалбата се 

излагат твърдения за нарушения и ни я изпраща по компетентност. 

Но ние вече се произнесохме, затова ви я докладвам за сведение. 

Докладвам ви също така  отговор от областния управител на 

Велико Търново във връзка с едно наше писмо във връзка с получен 

сигнал в изборния ден, ако си спомняте. Сигналът е от господин 

Свилен Симеонов относно нарушение при извършване на адресни 

регистрации в кметство Горна Липница. Ние взехме решение да 

изпратим писмото до областния управител на област Велико 

Търново и до кмета на община Павликени. С отговора областният 

управител ни отговаря, че съгласно разпоредбата на чл. 405а от 

Изборния кодекс е вменено задължение за кметовете на общини 

областните управители да извършват шест месеца преди общите 

избори за общински съветници и за кметове проверка по реда на чл. 

99б. В изпълнение на това законово задължение областният 

управител на област Велико Търново е организирал сформирането 

на комисии в областта, които да извършат проверки за спазване 



 5 

изискванията при извършване на адресна регистрация шест месеца 

преди избори. „В състава на комисиите – се казва в писмото – са 

включени служители от съответните общински администрации на 

територията на област Велико Търново и на 2 юли 2019 г. е 

извършена проверка и на територията на община Павликени. 

Проверени са адресните регистрации, включително и в кметство 

Горна Липница. Комисията не е констатирала нарушения при 

извършване на адресната регистрация по постоянен и по настоящ 

адрес в това село.” 

Областният управител на област Велико Търново с писмо 

изходящ номер от 7 август 2019 г. е изпратил всички протоколи от 

извършените проверки по реда на чл. 405а на Централната 

избирателна комисия. 

Докладвам ви за сведение. 

Също така ви докладвам за сведение и определение на 

петчленен състав, което казва, че компетентен да се произнесе по 

жалбата на „Атака” е Софийският районен съд. А жалбата е срещу 

решение на Централната избирателна комисия, с което е наложила 

имуществена санкция на политическа партия „Атака”. 

Докладвам ви го за сведение. 

И за сведение ви докладвам, че съгласно определение на 

Административен съд – Кърджали, е отворено помещението, в което 

се съхраняват изборните книжа и материали с оглед представяне на 

доказателство от административно дело № 408/2019 г. 

Докладвам ви и едно съобщение от Административен съд – 

София-град, с което ни е указано незабавно да изпратим заверен 

препис от протокол на заседание на Централната избирателна 

комисия от 5 ноември 2019 г. Протоколът е изпратен на 15 ноември 

2019 г., изпълнили сме разпореждането на съда. 

Докладвам ви едно заявление от Иван Митов Петров, който 

казва, че търси служебна информация, която сме създали и 

притежаваме по негова жалба с вх. № МИ-22-668 от 1 ноември 2019 
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г. „Кога е изпратена преписката от вас на Общинската избирателна 

комисия, с какъв изходящ номер?” 

Подготвила съм отговор. Преписката е изпратена с наш изх. 

№ 15-1384 на Общинската избирателна комисия – Столична.  

Моля да гласуваме писмото. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с писмото. 

Ако нямате допълнения, преминаваме към гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Госпожо Бойкинова, имате ли още доклади? Не. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред – Искане за 

отваряне на помещение с изборни книжа. 

Господин Джеров, заповядайте. 

 

Точка 2. Искане за отваряне на помещение с изборни книжа. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо 

председателстващ. 

Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение вх. № ЕП-06-288 

от 14 ноември 2019 г. Получили сме писмо от госпожа Милена 

Рангелова, кмет на община Симеоновград, към което са приложени 

заповед и протокол на комисията относно отваряне на запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

произведените избори за членове на Европейския парламент от 

Република България през 2014 г. и 2019 г. 

Докладвам ги за сведение. Благодаря ви. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЕП-06-

299 от 14 ноември 2019 г. сме получили писмо от община Смядово, с 

което ни прилагат копие от заповед, протокол и приемно-

предавателен протокол към „Държавен архив” за предадени 
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документи въз основа на взето наше Решение № 601-ЕП/ПВР/НС от 

9 август 2019 г.  

Докладвам го за сведение. 

И преминаваме към трета точка – Разни. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

 

Точка 3. Разни. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам писмо, което е 

озаглавено жалба, от Верка Петрова от с. Костенец. Тя е била член 

на секционна избирателна комисия № 16 в същото село и с изненада 

е установила, че след като добросъвестно е изпълнявала 

задълженията си на член на секционната избирателна комисия по 

време на първия тур, не е била включена за участие на втория тур, 

който се проведе на 3 ноември за избор на кмет на кметство в с. 

Костенец.  

Госпожа Петрова иска от нас да разбере защо се е случило 

това. И тъй като е оставила телефон, аз ще й се обадя, за да й обясня, 

че трябва да се обърне към ръководството на политическата партия, 

която я е предложила за член на секционната избирателна комисия, 

за да знае какви са причините да не бъде включена за участие на 

втория тур. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, оставяме 

жалбата за сведение. Госпожа Стойчева ще се свърже с 

жалбоподателя по телефона. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Стойчева. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 10 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова). 

Госпожо Солакова, заповядайте в точка „Разни”. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали в днешна папка „Заседание” моля 

да погледнете една кратка справка, която може да бъде включена в 
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увода в частта относно отпечатването на хартиените бюлетини, 

контрола в този процес, както и условия и ред за изработване на 

изборните книжа. 

Съвсем накратичко, дотолкова доколкото с решение 

Централната избирателна комисия определя осъществяването на 

контрол при отпечатването, използването на електронната система, 

която изключително подпомага работата на ЦИК в тази насока в 

срок да бъдат отпечатани, доставени и одобрени от общинските 

избирателни комисии, за да бъдат отпечатани бюлетините в срок, 

особено за втория тур, когато срокът е седем дни. Описана е съвсем 

накратко процедурата, която е проведена за определянето на 

Печатницата на БНБ за изпълнител по договора и необходимостта от 

използване на други лицензирани печатници. 

Предлагам да включим информация, тъй като за първи път 

ние възлагаме отпечатването на бюлетините и имаме тази 

информация, която досега не ни е била предоставяна от 

Министерския съвет, за общия брой на бюлетините, видовете 

бюлетини на първи тур и на втори тур. Виждате ги в предпоследния 

абзац. 

По отношение на условията и реда за отпечатване посочваме 

решението, съгласувано с Министерския съвет, в което са 

определени функциите и задълженията на отделните администрации 

на изпълнителната власт на централно, областно и общинско ниво, 

на които се възлага изработването на другите изборни книжа, 

необходими за изборите за общински съветници и за кметове. 

Съвсем накратко. Моля да видите справката. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предложения и 

допълнения към предложения увод? 

Подлагам на гласуване одобрението на текста, който ще се 

ползва за отпечатване на бюлетините за местните избори. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия 
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Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме от 

Печатницата на БНБ въз основа на приетия и подписан двустранно 

окончателен протокол за приемане на работата от Печатницата на 

БНБ. Окончателният констативен протокол за извършената услуга е 

приет с протоколно решение на Централната избирателна комисия 

от 13 ноември 2019 г. Заедно с този окончателен протокол е 

представена и фактура от 13 ноември 2019 г., издаден от 

Печатницата. 

В изпълнение на договора са изпратени като доказателства за 

заплащане на подизпълнителите за изпълнените от тях дейности: 

фактури за „Демакс” АД, за „Лито Балкан” АД, „Алианс Принт” 

ЕООД, „Полиграф Комерс” ЕООД, ЕА АД и „Демакс Ди Пи Ай” 

АД. Знаете, това са подизпълнителите в изработването на 

бюлетините. „Демакс Ди Пи Ай” е относно управление на 

електронната система за предпечатните образци на бюлетините. 

Съгласно т. 3.5. от договора с представянето на фактурата и 

окончателния приемно-предавателен протокол плащането трябва да 

се извърши в срок десет работни дни след представянето им. Те са 

представени на 14 ноември, срокът за изплащане е 28 ноември 2019 

година. 

Предлагам ви формално да приемем протоколно решение  за 

възлагане на изплащането и упълномощаването на председателя на 

Централната избирателна комисия. 

Моля, колеги, да приемем такова протоколно решение. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Подлагам на гласуване 

одобрението на заплащането, което ще бъде извършено от 

председателя на ЦИК по договора и приемно-предавателния 

протокол. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия 
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Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение, с вх. № 

ЦИК-02-91 от 14 ноември сме получили копие от заповедта на 

председателя на Народното събрание въз основа на справката, 

предоставена от председателя на Националния статистически 

институт за средномесечната работна заплата на наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение в обществения сектор за м. 

септември за определяне на възнагражденията с тази заповед, 

считано от 1 октомври 2019 г. 

Докладвам заповедта за сведение. Копие от нея се предоставя 

на главния счетоводител в администрацията на ЦИК. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, следващ 

докладчик е господин Димитров. Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо 

председателстващ. 

Няколко изречения, колеги, за пътуването до Румъния. 

Написал съм в моята папка нещо, което се нарича „Бележки по 

наблюдението на първи тур на президентски избори в Румъния”. То 

е много общо. Към него може да бъде добавена програмата, която 

сме получили и която изпълнихме, както и – нещо, което е 

любопитно – бюлетината, която използват в Румъния. 

Тези три неща ще оставя в залата, който иска, да ги види. 

Пропуснал съм, разбира се, какъв е бюджетът на комисията, 

която провежда тези избори. Той е прекомерно голям и не искам да 

започваме да спорим какво е бюджет, какво включва, какво не 

включва, но е факт, че възнаграждението на секционните комисии е 

два-три пъти по-голям, отколкото на нашите комисии, тъй като 

председателите получават около 500 евро за два тура. Председателят 

и заместник-председателят са равнопоставени, получават 300 плюс 

200 евро. Изключил съм тази част, за да не предизвиква дебат, по 

който ние решение няма как да вземем. 
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Иначе бюджета, веднъж ни беше казано 150 млн. евро, няма 

как да знам дали е толкова, няма и как да знам каква е структурата. 

Просто наблюдателната мисия, както те са я нарекли, беше толкова 

голяма, че не можеше да се обсъжда въобще такъв въпрос. Когато 

имате 50-60 участници, най-много да изслушате някаква 

презентация, която е предварително подготвена. 

Защо отидох? За да видя как работи базата данни с 

избирателите или регистърът на избирателите. Впечатляващо е, във 

всяка секция има таблет с монтирана камера и програма, която 

идентифицира всеки един избирател, по-скоро неговия личен 

документ. Личният документ идва от МВР и се поддържа там по 

някакъв начин.  

Могат много бързо да произведат предварителния изборен 

резултат, тъй като камерата на практика снима и възпроизвежда 

протокола, който е три страници. 

Други такива впечатляващи бележки. Нямаше никаква 

кампания, много странно. В последния петък преди изборите имаше 

нещо, което би трябвало да съответства на нашите дебати, но 

участваха четвъртият и петият в класирането. Явно първият, вторият 

и третият са наясно, че на първия тур имат гарантирано участие на 

втория. 

Нямаше никаква външна кампания, не видяхме нито един 

билборд. Има едни смешни табла, върху които всички разлепят 

участвалите. Площта на едно табло е такава, че могат да се сложат 

на 16 участващи едни малки постерчета и са абсолютно еднакви. 

Съдържат в интернет такава информация и това е всичко. 

Друго нещо, което ми се стори външно много впечатляващо. 

Двете секции, които видях, бяха с еднообразни кабини за гласуване. 

Завесите, явно централно са поръчани (разбира се, нямам представа 

как е извън Букурещ), бяха в цветовете на националния флаг. Една 

прилична материя и никак не приличаше на кабината, в която съм 

гласувал – тя беше с някакво хасе, странно изглеждащо, като 

някакъв чаршаф. Може би това не е голям разход, не е лошо да 
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помислим за нещо такова, което да създаде стандарт, а не 

импровизация на всяка комисия, или поне централизиран стандарт и 

не използването на всякакви материали, които загръщат секцията. 

Има много други подробности, които няма как да опиша в 

такъв текст. Иначе ще оставя текста, както ти бюлетината, която е 

съвсем различна от нашата. Полетата са големи  и няма как да 

маркирате две полета. Печатчето е малко, половин сантиметър 

разстояние. Разбира се, ако не го направите съзнателно, в смисъл, да 

начукате цялата бюлетина с едни печатчета. Нито пък има някакъв 

спор за това кое е действително и кое е недействително. Просто две 

полета не могат да бъдат маркирани, така е направена бюлетината. 

Има само един печат отпред, който валидира въпросната бюлетина. 

Но няма някакъв особен ред. Гледах, че слагат печати наред върху 

една купчина бюлетини и ги раздават. 

Има значение също стикерчето. Техните лични карти са два 

пъти по-големи от нашите – два пъти по-дълги и два-пъти по-

широки. На гърба им нищо не е изписано и те залепят едни малки 

стикерчета, които са даже по-малки и от печатчето, с което гласуват. 

Както нашите документи за самоличност са с десетгодишна давност, 

горе-долу десет пъти се гласува и десет такива стикерчета се 

побират на задната страна. Така че личната карта се използва и като 

карта за гласуване. 

Технологията е много различна и наистина е впечатляващ е 

начинът, по който са организирали достъпа до базата данни с 

избирателите или регистъра на избирателите. 

Имат 800 секции в чужбина. Имат списъци, заявки, имат и 

гласуване по пощата – нещо, което не съм видял никъде в Източна 

Европа. Заявили са 45 хиляди души, но 25 хиляди са потвърдили и са 

посочили адрес, на който да им бъде доставен пликът с бюлетини и 

пр. Малка технологична подробност, за да съкратят разходите, са им 

позволили да гласуват и за първи и за втори тур със същата 

бюлетина, без да знаят какъв е резултатът. Защото разходите са 

безумни! Нямам представа доколко е автентично това, което казвам, 
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но ми казаха, че разходът за един глас, който е подаден, да кажем в 

Калифорния, и е върнат в Букурещ, а не в посолството, струва около 

100 долара. Досещате се, че говорим за безумни разходи. 

Има много подробности, които няма смисъл да обяснявам, ще 

оставя това, което съм написал, в залата. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, продължаваме с 

точка „Разни”. Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, на 15 ноември 

2019 г. сме получили разпореждане по административно дело № 

12859 по описа на Административен съд – София-град, 41-во 

отделение. Това е дело срещу избора за кмет на район „Люлин”. 

Съгласно това разпореждане Централната избирателна комисия е 

задължена в тридневен срок, тоест днес е последният срок, да 

представим приемно-предавателните разписки по чл. 445, ал. 6 от 

Изборния кодекс за протоколи от район „Люлин” със съответните 

цитирани номера, с данни за лицата, които са ги подписали и 

извършили поправките в тях. 

Моля да гласуваме с протоколно решение да отворим 

запечатаното помещение, в което се съхраняват, за да направим 

заверено копие от приемно-предавателните разписки. И второ, да 

гласуваме писмо, с което да ги изпратим днес на съда в изпълнение 

на разпореждането. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението на госпожа Бойкинова. 

Гласували 11 членове на ЦИК: 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колеги, с вх. № ЦИК-05-13-1 от днес сме получили писмо от 

ръководителя на одитния екип, който в момента извършва одит на 

Централната избирателна комисия, с което ни молят съгласно 

приложени образци да направим справка за периода 1 януари 2017 г. 
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– 31 декември 2018 г. относно изплатените средства за служебни 

командировки в чужбина, справка за ръководните длъжностни лица 

в ЦИК за същия период, справка за имотите държавна собственост, 

предоставени за управление на ЦИК, справка за броя на 

назначените, преназначените, повишените и напуснали служители 

на Централната избирателна комисия. 

Предлагам писмото да бъде предоставено на госпожа 

Младенова, за да направи справка, която да предоставим по 

приложените образци и приложения, придружаващи писмото на 

одитния екип. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колеги, други желаещи да се включат в днешното заседание? 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-12-36 от 

14 ноември 2019 г. сме получили заявление от Константина Кипрова 

в качеството й на председател на Управителния съвет на Зона за 

трансатлантически просперитет, наблюдател на Мисия България, 

които прилагат удостоверение от Министерството на правосъдието, 

извлечение от Търговския регистър и кратка справка в кои избори са 

участвали. Заявлението е с молба да бъдат включени в състава на 

Обществения съвет към Централната избирателна комисия. 

Предлагам да препратим заявлението към Обществения 

съвет, за да бъде разгледано. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, процедура по 

гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 
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Солакова, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колеги, закривам днешното заседание. Обявяваме 

следващото заседание утре, 19 ноември, от 10 ч. Ще бъде планирана 

и работна почивка за уточняване на проекти за решения. 

 

 

(Закрито в 11,55 ч.) 

 

 

      

 

  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      Кристина Стефанова 

 

  СЕКРЕТАР: 

      Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стойка Белова 

 


