
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 169 

 

 

На 19 ноември 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния  

  

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

  

1. Проекти на принципни решения. 

  Докладват: Мария Бойкинова, Кристина Стефанова  

2. Промени в състави на ОИК. 

  Докладват: Бойчо Арнаудов, Таня Йосифова 

3. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

Докладва: Мария Бойкинова 

4. Доклад относно разяснителна кампания. 

  Докладва: Кристина Стефанова  

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват: Емил Войнов, Димитър Димитров 

6. Разни. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Мария Бойкинова, Емил 

Войнов, Димитър Димитров, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Николай Николов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Кристина Стефанова,  Ерхан Чаушев, 
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Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева и Катя Иванова.  

 

Заседанието бе открито в 10,15 ч. и председателствано от госпожа 

Стефка Стоева – председател на Комисията.   

 

* * * 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! Откривам 

днешното заседание. Имате думата по проекта за дневен ред. Кой желае 

допълнително да бъде включен? 

Колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Госпожо Председател, моля да ме 

впишете  в т. „Разни”. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Други колеги? Няма. 

Колеги, моля, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълнението на господин Николов. 

Гласували 13 членове: за – 13 (Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против 

– няма.  

По т. 1: 

Проекти на принципни решения.  

Докладчиците работят. 

По т. 2: 

2. Промени в състави на ОИК. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в папка с моите инициали 

за днешното заседание има проект за решение с № 32-32 за промяна в 

състава на ОИК – Дулово. 

 В ЦИК е постъпило предложение от упълномощен представител 

на партия ГЕРБ за промяна в ОИК – Дулово. Към предложението е 

приложена молба от сегашния председател на ОИК – Дулово, за 

освобождаване по лични причини. Предлага се на нейно място да бъде 

назначен досегашен член на ОИК – Дулово, а на негово място да бъде 

назначена Миглена Костова Иванова, която е от списъка на резервните 

членове. Към предложението няма декларации и дипломи за висше 

образование, но те са приложени още при първоначалното назначаване на 

ОИК, така че са при нас. 

В тази връзка Ви предлагам проект на решение, с което 

освобождаваме като председател на ОИК – Дулово, област Силистра Грета 

Миленова Димова със съответното ЕГН и анулираме издаденото 

удостоверение, и назначаваме на нейно място като председател на ОИК – 

Дулово, Стелиан Иванов Тотев със съответното ЕГН. Назначава като член 

Миглена Костова Иванова със съответното ЕГН. На назначените 

председател и член на ОИК – Дулово, да бъдат издадени удостоверения. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд 

чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. Не 

виждам изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на решението за промяна в състава 

на ОИК – Дулово. 

Гласували 13 членове: за – 13  (Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против 

– няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Номерът на решението е 

1683. 

Друг доклад нямате. 
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Госпожа Йосифова е с друг доклад по тази точка. 

Преминаваме към т. 5: 

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Господин Войнов, заповядайте. 

И за господин Димитров ли се отнася – ще изчакате с доклада 

принципното решение. 

Господин Арнаудов, имате думата в т. 6: 

6. Разни. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в ЦИК е постъпило 

запитване от Жана Шивачева, която е била член на СИК, с вх. № МИ-22-

804. Пита ни следното. Във връзка с т. 1.3 от наше Решение № 659 

членовете на комисията, които са участвали в подреждането на 

помещенията и в приемането на книжата, би трябвало да получат 

допълнително възнаграждение, но такова те не са получили. Оправданието 

от ОИК – Севлиево е, че не са знаели на кого точно и колко да изплатят, и 

на кои хора. 

Подготвил съм писмо до ОИК – Севлиево, което е в папката с 

моите инициали. Можете да го видите и се запознаете. С него обръщаме 

внимание на ОИК – Севлиево, че съгласно наше решение т. 1.3 се 

предвижда изплащане на допълнително възнаграждение в случаите, когато 

са участвали членове на СИК при получаване на бюлетините изборни 

книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване. 

Указваме им да установят незабавно контакт с председателите на СИК за 

определяне на лицата, които трябва да получат това допълнително 

възнаграждение в размер на 15 лв. за всеки участвал и за всеки отделен 

случай и да изплатят незабавно тези суми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, има ли изказвания, 

предложения? Ако няма, моля процедура по гласуване на предложеното 

писмо до кмета на община Севлиево, с копие до ОИК – Севлиево, и до 

лицето, отправило питането. 

Гласували 13 членове: за – 13  (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария 



5 
 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против 

– няма. 

Друг доклад нямате тук. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте в т. „Разни”. 

Ще Ви върнем после по всички точки. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви и втори 

отговор. В предишното заседание Ви докладвах отговорва на областния 

управител. Припомням, че това беше сигнал в изборния ден за 

регистрирани избиратели по настоящ адрес в село Горна Липница. Ние с 

писмо изпратихме до областния управител, чийто отговор вчера Ви 

докладвах, а сега е дошъл отговор и от Павликени, в което са ни 

приложили съответни заповеди, с които са извършени проверки на 

адресните регистрации на тези избиратели. Докладвам Ви отговора за 

сведение. 

Докладвам Ви писмо от Надя Вълева Вълева чрез господин 

Байрактаров. В писмото се казва, че в изборите за членове на Европейски 

парламент вместо 9 са били 8 членове и един член на СИК не се е явил. 

Замесник на липсващото лице от състава на Комисията така и не е бил 

назначен от РИК, въпреки че СИК са уведомили РИК, а те са уведомили 

съответната партия. В писмото се пита дали следва тази негова част да 

бъде разпределена според позициите на останалите осем членове – говоря 

за възнаграждението – следва ли да бъде разпределена тази част поради 

високия обем на работа в намален състав, по-късно са обработили 

резултатите, на следващия ден в 10,00 ч. сутринта, на следващия ден – на 

27 октомври, дотогава са били в изчислителния пункт за предаване на 

протокола и материалите на РИК и на общинската администрация. Казва 

за повече от 24 часа непрекъснат работен ден. Питат ни нарушена ли е 

заповедта на РИК, когато не е спазен посоченият в нея състав и не е 

назначен нов заместник. Питат какво се случва, когато съставът на СИК 

остане с четен брой членове. Какво се случва с възнаграждението на 

липсващия член на състава на СИК, когато не е имало изпратен негов 
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заместник. Приложили са ни съответно удостоверението на това лице, 

което не се е явило. 

Предлагам да отговорим, че с решение ЦИК е определила размера 

на възнагражденията. Видно от цитираното решение, не се превижда 

изплащане на допълнително възнаграждение в случаите, когато отсъстват 

членове на СИК. По този начин отговорихме. Не съм отговорила дали е 

нарушена заповедта, или не, защото Изборният кодекс казва „до”, тоест 

броят на членовете е до 5, до 9, което означава, че СИК е работила в 

законен състав, макар и намален. Предлагам да гласуваме писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

Предложеният отговор е в унисон с постоянната ни практика. 

Има ли противно виждане? Ако няма, моля, процедура по 

гласуване на отговора, колеги. 

 Гласували 14 членове: за – 14  (Александър Андреев, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,  Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Имате ли друг доклад в тази точка? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, вчера е пристигнало 

писмо-определение от Административен съд София-град, съгласно което 

ни задължават на основание чл. 192 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК да 

представим заверени копия от избирателни списъци, част втора, които на 

основание чл. 410, ал. 1 от ИК са изпратени от Столична община (СО), 

както и резултатите от проверката по чл. 410, ал. 2 от ИК. 

Предлагам да изпратим писмо на Административен съд София-

град по цитираното административно дело, с което приложено им 

изпращаме заверени копия от избирателните списъци, част втора, които са 

изпратени на ЦИК, като ги уведомим, че резултатът от проверката по чл. 

410, ал. 2 се извършва от органите по чл. 23 от ИК, т.е. от съответните 

общини. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, има ли други 

предложениян? Ако няма, моля, процедура по гласуване на отговора да се 

извърши проверка в СО. 

Гласували 14 членове: за – 14 (Александър Андреев, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,  Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Имате ли друг доклад? Не. 

Господин Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.  

Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № МИ-00-131/15 ноември 2109 

г. от „Информационно обслужване”. С него ни изпращат приложена 

фактура със съответен номер на стойност 3 млн. 903 хил. 996 лв. с ДДС за 

дейностите по чл. 1, 1а, т.е. компютърна обработка в ОИК и СИК на 

протоколите на СИК и ОИК за резултатите от изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., включително сканиране и 

публикуване на секционните протоколи на СИК и протоколите на ОИК. 

Както знаете, с наше протоколно решение преди няколко дни 

одобрихме изплащането на това възнаграждението и получаването на 

фактура от „Информационно обслужване”. Не знам трябва ли да 

гласуваме, тъй като сме гласували изплащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Трябва да има решение. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам с протоколно решение да одобрим 

подписването на фактурата и изплащането на цитираното възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. Има 

ли изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 14 членове: за – 14 (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов,  Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 
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Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате ли друг доклад, 

колега Войнов? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: По-късно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Димитров, имате 

думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.  

 С писмо ЦИК 005-76/13 ноември 2019 г. господин Николай Дунев, 

който е председател на Фондация „Активна историческа карта” се е 

обърнал към нас с предложение да се направи интерактивна динамична 

карта на резултатите от изборите за президент, за местни власти и за 

парламентарните избори за последните 30 години. Предложението е много 

общо. Иска ние да съдействаме с данни за изборите, за изборните 

резултати. Описано е какъв е смисълът. Явно разполагат с някакъв 

софтуер и са направили адрес на картите (spatium.bg). Тъй като е посочен 

телефон, моля за Вашето съгласие да се свържа с този господин и да 

обсъдя с него в телефонен разговор какво има предвид, тъй като част от 

тези резултати са публични, евентуално в какъв вид ги иска и т.н. Да 

разберем как изглежда такова сътрудничество в неговата техническа част. 

Докладвам за сведение и евентуално разрешение да се обсъдят какви са 

идеите им, тъй като в писмото няма конкретика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Ако мислите, че трябва да 

имаме такова сътрудничество, може би е добре писмено да поискаме по-

разширено обяснение на това, което предлагат. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Нямам нищо против. Ще напиша писмо 

от един абзац. Въпросът беше Вие да не поемате отговорност, но нека да 

бъде и писмено, нямам нищо против. Ще го внеса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Въпросът е мислим ли 

въобще да се възползваме от предложението, въпросът е по-сложен. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Той предлага по някакъв начин да им 

подадем информация за изборните резултати за последните 30 години, 

както го е написал, които те ще качат с някакъв софтуер на карта, която 
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във времето ще показва динамиката на различните резултати. 

Предполагам, че това е някакъв специализиран софтуер. Към момента към 

него са адаптирали данните от преброяванията. Има го по общини, по 

области. Разбира се, може и учтиво да откажем. Въпрос е на общо 

решение, на две трети. Предложението е 6 параграфа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Нека всички колеги да се 

запознаят и да го обсъдим отново, да видим необходимостта. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  То няма пряко отношение към нашата 

работа, то е извън… 

РЕПЛИКА: Звучи интригуващо. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  По-скоро интригуващо, да. Такъв е и 

смисълът на писмото – да събуди любопитство, интерес. Засега го 

оттеглям. Няма да пиша нищо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Да остане за размисъл ще го 

обсъдим отново. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Евентуално ще напишем или писмен 

отговор, или ще благодарим учтиво. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Нека всички колеги го видят 

и да го помислим, интересно е. 

Имате ли друг доклад, колега Димитров? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Има още едно писмо, задържал съм го 

десетина дни, от госпожа Д. К., която иска информация за това какъв е 

делът на кметовете, общинските съветници по разпределение мъже-жени 

от 1991 г. до 2019 г. Писмото е от 7 ноември, № 22-784. Тези данни са ѝ 

необходими за подготовка на научно изследване. 

Аз учтиво ще ѝ отговоря, че тези данни са публични. Колкото е 

възможно да намери на нашата страница, това ще бъде.  

Не знам има ли други предложения и иска ли някой да поеме малко 

по-голям ангажимент, тоест да изискаме от „Информационно обслужване” 

данните за предходни избори. Те биха могли да ни дадат такива данни от 

2003 г. насам. Можем да им напишем писмо. Нямам представа как биха 

реагирали. (Реплики при изключени микрофони.) 
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Има ги за сегашните и предишните избори – това, което знам. 

Искат се данни от 1991 г. насам. Не знам кой ще се занимава с такива 

исторически изследвания. Никой от нас няма да се посвещава, разбира се. 

Имаме като съобщение данни за изборите от 2015 г. и сега, разбира 

се, скоро ги публикувахме. Не знам дали да поискаме ли от 

„Информационно обслужване” от  2011 или от 2007 г. да ни подготвят 

такава таблица? Назад не съм много сигурен, че поддържат файлове, които 

биха могли да бъдат използвани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Два варианта на отговор има. Единият е 

учтиво да ѝ се обясни, че публикуваното от ЦИК е наличната информация. 

Вторият вариант е да се върнем малко назад – в 2011 г. или 2007 г., за 

което данни няма, но те лесно биха могли лесно да бъдат произведени от 

„Информационно обслужване”, тъй като то поддържа тези файлове. Това е 

частно лице. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Освен да ѝ напишем, че за 

последните два избора те са качени на нашата страница, какво ве 

съотношението. 

Чухте изказванията. Като сте готов с отговора, ще го видим и 

гласуваме. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  В смисъл, че това, което е налично, е 

това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Друг доклад имате ли? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Стойчева, 

заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо Председател, колеги! По време на 

предизборната кампания бяхме получили жалба от Борислав Лазаров за 

нарушение на чл. 17, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) от 

Телемедия и кандидата за кмет на община Панагюрище Никола Белишки. 

Тази жалба ние изпратихме по компетентност на Съвета за електронни 

медии. Те са извършили проверка, като са изискали записа и са 

констатирали, че няма нарушение на ЗРТ. В жалбата се твърдеше, че са 
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използвани нецензурни изрази, които уронват авторитета на жителите на 

община Панагюрище. СЕМ е изпратил становището си до господин 

Лазаров и копие до ЦИК. С текста може да се запознаете в папката с моите 

инициали от днешното тзаседание. Входящият № е МИ-20-358. Докладвам 

го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, колеги? 

Не виждам. 

Друг доклад имате ли, колега Стойчева? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, има запитване от господин Г. М., който 

твърди, че е бил ангажиран от Инициативен комитет, регистриран с 

Решение № 14/МИ от 7 септември за изборния ден. „Тъй като мястото, на 

което бях разпределен, беше в 105-то училище в кв. „Дианабад”, преди 

няколко дни проверих в община Изгрев дали мога да си получа хонорара. 

От общината ми казаха, че хонорарите се изплащат в клон на Банка ДСК. 

Проверих и в местния клон по местоживеенето ми, но оттам ми казаха, че 

няма нищо на мое име. Не мога да се свържа с координатора, който ме 

разпределяше преди това. Какво да се направи в този случай?”  

Лично аз съм затруднена да дам отговор какво да се направи в този 

случай, защото не става дума за член на СИК, а за представител на 

Инициативен комитет. Ако Вие, колеги, имате някаква идея какъв отговор 

бихме могли да му дадем, ще го чуя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате ли проект за писмо, 

или искате обсъждане? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да напишем, че не дължим 

възнаграждение. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Той не иска от нас възнаграждение. Той 

пита какво да направи в този случай. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, стои въпросът 

отговаряме ли на гражданина, или го оставяме за сведение? 

Имате ли друг доклад? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Оставям го за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожо Солакова, имате 

думата. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме писмо по 

електронната поща от тчлен на ОИК – Мирково, с поставени въпроси във 

връзка с възстановяване на пътни разходи за периода, в който госпожа 

Анастасия Гатова е участвала в работата на ОИК. Предлагам Ви, както 

обикновено отговаряме в тези случаи: средствата за пънтите разходи – въз 

основа на писмо, подписано от председателя и секретаря на ОИК до 

общинската администрация. Уточнено с общинската администрация – 

документи, които следва да бъдат предоставени, за да бъдат възстановени 

в случая пътните разходи за периода на участие в работатана ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли изказвания, колеги? 

Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на 8 ноември получихме писмо от 

главния секретар на Народното събрание. Аз Ви го докладвах на 11 

ноември. Възложихме да се извърши цялостна проверка и госпожа 

Манолова да ни представи резултата. Тя е изготвила проект на писмо – 

отговор до главния секретар. 

Извън служителите, които са сключили граждански договори от 

звената, посочени в нашето писмо от 9 октомври 2019 г., няма други, с 

които да сме сключили граждански договори и да сме ползвали техните 

услуги. 

Знаете, че на 10 октомври 2019 г. изпратихме писмо до 

Хранителния комплекс към Народното събрание с копие до главния 

секретар на НС, с молба за осигуряване на 24-часово дежурство в рамките 

на периода по приемане на документите от ОИК. Тогава, на 21 октомври 

2019 г. получихме писмо от главния секретар. Припомням Ви това в 
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хронологичен порядък. С това писмо ни беше казано, че не може да бъде 

осигурено денонощно дежурство на служителите от Хранителния 

комплекс. Бяха отправени препоръки към ЦИК. Въз основа на това писмо 

ЦИК в периода по приемане на документите в работни дни в рамките на 

установеното работно време за служителите от Хранителния комплекс, 

ние и членовете на ОИК сме ползвали бюфета в Източното крило на 

сградата на Народното събрание. В този смисъл е проектът на отговор, 

изготвен от госпожа Манолова. Може да го видите във вътрешната мрежа. 

Моля да го гласуваме и да го изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. Не 

знам защо ни питат за нещо, което им е известно и ни отказаха тази 

услуга. Сега да им отговорим, че не сме ползвали. 

Ако няма други изказвания, колеги, моля, процедура на гласуване 

по предложения отговор. 

Гласували 16 членове: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

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

Имате ли друг доклад? Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от печатницата на БНБ 

сме получили по електронната поща и в оригинал писмо, с което ни 

изпращат график за проверка на технологичния брак и използваните 

печатни форми, получени при производството на хартиените бюлетини. 

Съгласно наше решение № 993 сме предвидили, че проверката и 

унищожаването се извършват под контрола на Министерството на 

финансите и представители на ЦИК могат да присъстват при изявено 

желание. Днес в печатницата в Плевен започва проверката. Графикът е във 

вътрешната мрежа. Моля да го видите. Докладвам Ви го за сведение. 

Докладвам Ви едно писмо, което получихме от ръководителя на 

одитния екип с входящ № ЦИК-05-13-2 от 18 ноември. Във вътрешната 

мрежа е и моля да се запознаете. Обръщат се с искане за предоставяне на 

документи на хартиен или електронен носител. Виждате поставените 
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въпроси за документи, които, ако са копия, заверени за вярност, да бъдат 

предоставени. Във връзка с процедури за възлагане на обществени 

поръчки дали има упълномощени длъжностни лица, дали има годишни 

планове за възлагане на обществени поръчки през 2017-2018 г., дали е 

изпратена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП относно разходваните 

средства за обществени поръчки. Виждате поставените въпроси. 

Докладвам Ви го за сведение, за запознаване. Да възложим на директора 

на дирекция „Администрация” изготвяне на поисканата информация, 

която да бъде представена на ЦИК, за да може да се изпрати на одитния 

екип. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте доклада, колеги. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове: за – 15   (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Друг доклад имате ли? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не, за работно заседание е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  И колегата Николов в т. 

„Разни”. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви жалба до ЦИК с вх. № МИ-22-

801/ 15 ноември. Жалбата е от госпожа Здравка Иванова от гр. Ловеч. 

Жалбата може да бъде класифицирана като сигнал. Докладвам този сигнал 

за сведение, защото госпожа Иванова твърди, че е била назначена за член 

на СИК към затвора в Ловеч за местните кметски избори, но по телефона 

мъжки глас ѝ е казал да не ходи в Комисията, защото имало заповед да не 

бъде допускана до затвора. Заявява също така, че на предходните избори 

за Европейски парламент в друга секция е била назначена и като 

заместник-секретар на СИК и също не е била допусната, но е получила 

възнаграждение. Считам, че този сигнал е за сведение. Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямате друг доклад по тази 

точка. 

Колеги, връщаме се към т. 1 от дневния ред: 

1. Проекти на принципни решения. 

Госпожо Бойкинова, имате думата, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в папката с моите 

инициали е проект относно определяне реда и условията за провеждане на 

заседания на ОИК, както и дежурства на членовете за периода от 7 дни 

след обявяване на резултатите от изборите до края на мандата на ОИК. 

Правните основания са чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 83, ал. 4, която 

казва, че за периода от изтичане на срока по ал. 3 до назначаване на ОИК 

за следващите избори, т.е. до края на мандата – затова съм използвала по-

кратката форма в решението, ОИК получават за сметка на държавня 

бюджет възнаграждения за заседания, в които са учсатвали, както и 

дежурства по ред и размер, определен от ЦИК. Това е основанието ни да 

приемем това решение. Чл. 87, ал. 1, т. 30 казва, че в случаите, когато няма 

избран кмет на втория тур, или когато изборът на общински съветници 

или кмет е обявен за недействителен, или при педсрочно прекратяване 

пълномощията на кмет или на общински съветник в срок до 7 дни ОИК 

уведомява ЦИК да направи предложение за насрочване на нов избор. 

Съответно разпоредбите на чл. 463 регламентират частичните избори, на 

чл. 465 уреждат новите избори, чл. 27, ал. 1 определя, че когато 

Общинският съвет в тримесечен срок не проведе заседание, ОИК 

прекратява пълномощията му. Съответно се произвеждат в тримесечен 

срок нови избори. Разпоредбите на чл. 30, ал. 4 уреждат предсрочното 

прекратяване пълномощията на общинските съветници. Чл. 42, ал. 1, 2  и 3 

регламентират предсрочното прекратяване на пълномощията на кметовете. 

Това са разпоредбите на Закона за месното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА). 

В I (първо римско) основанията са общите основания за 

провеждане на заседания от ОИК. Най-общо това са заседания, които 

провеждат за приемане на решения за предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник, съответно за обявяване на 
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следващия от листата; заседания, които провеждат, съоветно и дежурства 

във връзка с това, за приемане на решения за предсрочно прекратяване 

пълномощията на кмет, както и решения, които приемат във връзка с това, 

че решенията за предсрочно прекратяване пълномощията на кмет са 

влезли в сила и ни уведомяват, за да може ние да направим предложение 

до президента за насрочване на частични или за нови избори,  съответно за 

приемане на писмени становища по дела; за приемане нарешнения за 

процесуално представителство въз основа изпълнение на решения на ЦИК 

и в други случаи, които могат да възникнат и да бъдат основание за 

провеждане на заседания и дежурства. 

Във II (второ римско) подробно са изброени основанията за 

прекратяване пълномощията на общинските светници, съответно какви 

документи трябва да получат ОИК, да насрочат заседание. 

В III (трето римско) е прекратяване пълномощията на кмет, 

съответно всички основания по ЗМСМА. За разлика от предходното 

решение, тук добавих всички основания и от ЗМСМА, за да могат 

колегите да ползват съответно Закона. 

В IV – възнаграждения и дежурства. Какви са документите, които 

представят на ЦИК; основанието, на което да се позоват. 

V – възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за 

произвеждане на  нови частични избори, съответно се определят с отделно 

решение на ЦИК. 

Има общи разпоредби, които, ако прецените, могат да останат, тъй 

като част от тях са регламентирани в други наши принципни решения, 

например назначаването на ОИК. Имате и специално писмо за отпуск, 

което сме им изпратили в началото, когато ги назначихме. Оставам на 

Ваша преценка дали да останат. 

При изготвяне на решението съм съобразила измененията в 

ЗМСМА, например измененията от 2016 г., че предсрочно се прекратяват 

пълномощията на общинските съветници и кметове, когато след 

избирането е осъден с влязла в сила присъда. Това е новото изменение. 

Преди изменението през 2016 г. нямаше думите „когато след избирането 

му”. Разпоредбата беше обща: „ако е осъден с влязла в сила присъда”. 
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Измененията в ал. 6 и 7 на чл. 30 и съответните ал. 2 и 3 на чл. 42 

от 2016 г.; както и измененията от 2018 г.  съм ги съобразила. Те касаят и 

разпоредбите относно обжалването. Старата разпоредба беше, че 

решенията подлежат на обжалване. Сега на обжалване подлежат 

решенията и отказите, като в измененията са определени и субектите, 

които могат да обжалват. Това са партиите, централните им ръководства, 

заинтересовани лица, централните ръководства на партиите, компетентни 

съгласно устава, както и ръководствата на коалициите. Законодателят 

определи кои лица могат да обжалват тези решения. Обжалването става по 

реда на чл. 459.  

Моля да се запознаете с решението и ако прецените, можем да го 

обсъдим на работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, предоставя се на 

Вашето внимание този проект за решение. То е доста пространно, дълго, 8 

страници. Да го обсъдим на работна група и утре в заседание да го внесете 

отново, ако сме готови. 

Друг доклад по тази точка 1 имате ли? Не. 

Колега Стефанова, имате думата. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-25-17-5 от вчера е 

постъпил финалният доклад и отчет относно сключения договор с bTV 

Медия груп във връзка с излъчване на видеоклипове и в новинарския им 

сайт. Финалният отчет е придружен и със сертификат за излъчванията. 

Както знаете, това е единственият договор с компенсации при недостигане 

на таргет рейтинг пойнт. От отчетите се вижда, че за месеците септември и 

октомври имаме платени 120 излъчвания. Бонусните излъчвания са 131, 

компенсациите са 67, както и една компенсация, която е останала от евро 

изборите. 

Предлагам да одобрим финалния отчет относно сключения договор 

с bTV Медия груп, както и да упълномощим председателя на ЦИК да 

подпише приемо-предавателния протокол и да извърши плащането по 

предоставена фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте доклада, колеги. Има 

ли въпроси.   Има ли въпроси? Не виждам. 
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Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 16 членове: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

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

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-25-22-2 сме 

получили сертификата за излъчванията по Българско национално радио. 

Излъчванията са 156 на брой. Докладвам го за сведение. 

Постъпили са две докладни: ЦИК 09-209 и ЦИК 09-210.  

С № 209 госпожа Манолова ни уведомява, че плащането по 

извършената и приетата работа по договор с Премиер студио „Плюс 33” от 

12 септември има внесена парична гаранция в размер на 1170 лв. 

Гаранцията е валидна 30 дни от приемане на извършената работа. 

Предложението по докладната е да вземем решение за връщане на 

гаранцията от Премиер студио. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте доклада, колеги. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за връщане 

на гаранцията на Премиер студио. 

Гласували 16 членове: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

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

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: ЦИК-09-210 е предложение с 

докладна записка за възстановяване на паричната внесена гаранция от 

1184,10 лв. по сключения Договор 38/ 19 септември с МИЛИВА ООД. Там 

сме приели работата, извършили сме плащането. Валидността на 

гаранцията е 30 дни. С предложение за решение на Комисията за 

възстановяване на гаранцията на МИЛИВА ООД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, моля за протоколно 

решение да възстановим гаранцията и на МИЛИВА ООД. 
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Гласували 16 членове: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

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

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: В папка „Семинари” има покана за 

обучение относно „Нови моменти в съдебното производство, 

производство по обмяна на влезли в сила съдебни актове, съдебни 

заседания, администриране на жалби и касационни жалби. Искания за 

отмяна и провеждане на производства”. Ако някой прояви желание за 

участие, обучението е на 29 ноември, петък, през деня. Поканата е от 

Национален център за юридическо обучение в парк-хотел „Витоша”.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Друг доклад имате ли? Не. 

Госпожо Йосифова, заповядайте по т. 2: 

Промени в състава на ОИК. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, в папката с моите инициали може да видите 

проекта за решение относно промяна в състава на ОИК – Борован, област 

Враца. Предлага се на мястото на секретаря на ОИК – Борован, госпожа 

Ивка Антонова Гердова да бъде назначена Ани Марианова Искренова. 

Приложени са молба от Ивка Гердова за освобождаването ѝ като секретар 

по лични причини, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1 във връзка с чл. 66 и чл. 

3 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ани 

Искренова, един брой пълномощно. Предлагам Ви да решим да освободим 

като секретар на ОИК – Борован, Ивка Гердова и да назначим за секретар 

на ОИК – Борован, Ани Искренова. Тук има една грешка: „на назначения 

секретар”, а не „председател” да бъде издадено удостоверение. Това е 

автокорекцията. Имате предложен проект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, имате проекта за 

решение. Не виждам изказвания. 

Колеги, моля, процедура по гласуване на Решението с корекцията. 

Гласували 15 членове: за – 15  (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина 
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Номерът на Решението, колега Йосифова, е № 1684. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имам едно за сведение. Колеги, за сведение 

Ви докладвам в папката с моите инициали от днес писмо от кмета на 

община Бойчиновци. Във връзка с т. 7 от наше Решение 1244-МИ от 30 

септември ни уведомяват за отваряне на помещението за съхраняване на 

чувалите с бюлетините, изборните книжа от изборите за общински 

съветници и за кметове, проведени на 27 октомври и на втори тур – на 3 

ноември 2019 г. Приложени, изброени са документите, въз основа на 

които е извършено отварянето. Посочва се, че чувалите с бюлетините не са 

с нарушена цялост, както и хартиените ленти. След предаване на 

описаните по-горе чували с бюлетини, в помещението се съхраняват 

останалите чували от произведените месни избори. Помещението е 

заключено и запечатано с хартиени ленти, подпечатани с печата по 

Решение 619-МИ на ЦИК и подписано от всички членове на Комисията. За 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Благодаря. 

Колеги, продължаваме по дневния ред: т. 3: 

3. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

Госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Уважаеми колеги, в моя папка трябва да 

има отговор до К. М. Със заявление за достъп до обществена информация 

господин М.   желае да му бъде предоставена информация, свързана с 

регистрацията на партия „Българска социалдемократическа партия”. По-

конкретно той иска Приложение № 4 към заявлението, заведено под № 34 

на 9 септември 2019 г. Това е удостоверение   от Сметната палата    (СП) 

със съответния изходящ номер   на партията за    внесените   от    нея 

финансови отчети за 2016,  2017  и 2018 г.,   както и удостоверение  с  изх.  

№  от  Юробанк    за    банковата    сметка,    която    ще  обслужва   

предизборната кампания    на    партията.   Третият        документ   е 
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списък на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания. 

Предлагам да отговорим на господин Миков, че информацията, 

която той иска, е публична. С нея може да се снабди от интернет 

страницата на СП от единния публичен регистър, който се води от СП, 

където са публикувани имената и длъжностите на лицата, които ще 

отговарят за приходите, банковата сметка, отчетите на партията за 

исканите години. Предлагам с писмо да му отговорим, че може да се 

снабди с тази информация от интернет страницата на СП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли изказвания, колеги? 

Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване по предложения отговор. 

Гласували 16 членове: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

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

Друг доклад имате ли, колега? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Връщам за повторен доклад заявлението 

за достъп до обществена информация от Сдружение с нестопанска цел 

„Гражданска платформа” чрез господин Славов и Мартин Димитров. Няма 

да Ви докладвам повторно заявлението, тъй като го докладвах миналата 

седмица. Предлагам на Вашето внимание отговора, който съм изготвила 

по въпросите. Най-общо мога да кажа, че според мен тези въпроси не са 

точно информация по ЗДОИ, тъй като от една страна, в част от тях се 

съдържат лични мнения и становища на заявителите, въпросите не са 

конкретни и касаят бъдещи действия на ЦИК, тъй като въвеждането на 

машинното гласуване изисква да има насрочени избори. Срокът за 

въвеждането на пътна електронна карта е март 2020 г. и ЦИК работи по 

изпълнението. 

Считам, че въпреки всичко следва да отговорим. Подготвила съм 

отговор. Моля да се запознаете. Ако имате предложения, да ги обсъдим. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Аз моля да се отложи за утре 

докладът, защото е важно. Пише, че това не е питане, а е озаглавено като 

такова.  

Имате думата, колеги, по въпроси 1, 2 и 3. Предлагам да свърши до 

§ 39, ал. 3 – да изпишем Закона изцяло. В момента не предстои да вземаме 

решение с транспортиране, разтоварване, натоварване. Защо да пишем 

това? Да остане последното изречение, че ЦИК ще извърши всички 

необходими законоустановени действия. 

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Мисля да остане така, както е предложено от 

докладчика. Ако той не го поддържа, аз го поддържам така, защото целта е 

да се каже, че не само това, което е известно на питащите, а има още 

поредица от действия, които ЦИК следи и ще вземе отношение, за да 

изпълни правомощията си, а не само цените и какво ще предприемете във 

връзка с това и това. Трябва да се знае, че там има обучения, логистика, 

съхранение, координация и още много, много други съпътстващи 

дейности, за да се осъществи машинното гласуване. ЦИК знае това, 

защото в крайна сметка само тя го е произвеждала вече.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Който пита въобще за 

машините, би трябвало да знае, че става дума и за придобиване, и за 

логистика. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Май не знае. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Като че ли не знае. Отстрани 

изглежда лесно как всичко се появява в СИК, но да го напишем най-общо: 

своите решения за придобиване и за логистиката по обслужването на 

машините… За софтуера и за одита – това също е генерален въпрос, който 

стои. 

Има ли други изказвания по първата част, по въпроси 1, 2 и 3, 

колеги? Няма. 

Преминаваме към въпроси 4 и 5. Има ли други допълнения, 

изказвания по отговорите на въпроси 4 и 5? Не виждам.  

Продължаваме. Има ли изказвания по отговора на въпрос 6? 

Колегата Чаушев. Оттегляте искането си. 



23 
 

По т. 7, по въпрос 7, колеги? Внесохме анализ в Правна комисия, а 

не в Народното събрание. Много моля – с тази корекция. 

Други изказвания, колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на отговора с направените корекции 

в днешното заседание. 

Гласували 15 членове: за – 13 (Бойчо Арнаудов, Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,  Силвия Стойчева, Стефка 

Стоева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против – 2 (Александър 

Андреев и Кристина Стефанова). 

Друг доклад имате ли, колега Бойкинова, по тази точка? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, други доклади по 

дневния ред? Няма. 

Приключихме. 

Колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-568 от 18 ноември 2019 г. 

Писмото е от „Информационно обслужване” и е с искане да им бъде 

издадено удостоверение на основание чл. 64 от ЗОП. Удостоверението е 

необходимо за доказване на технически и професионални способности във 

връзка с участие на „Информационно обслужване” в процедури по ЗОП. 

Във връзка с искането е подготвено удостоверение, с което се 

удостоверява, че „Информационно обслужване” е изпълнител на договор с 

предмет „Предоставяне услуги по поддръжка на програмен продукт за 

електронна система за управление на документи в IS експертно 

деловодство”. Описани са дейностите, които е извършило 

„Информационно обслужване” в периода от 1 януари до 31 декември 2018 

г. Предлагам да се запознаете с предложения проект за удостоверение и да 

бъде гласувано протоколно решение за издаване на такова удостоверение 

на „Информационно обслужване”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги, по 

предложения проект за удостоверение. Има ли изказвания? Няма. 
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Моля, процедура по гласуване да издадем исканото удостоверение. 

Гласували 16 членове: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, предлагам да прегласуваме. 

Гласували 16 членове: за – 15 (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов,  Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против - 1 (Ивайло Ивков). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате ли друг доклад, 

колега Войнов? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № МИ-15-07/   

14 ноември 2019 г. Писмото е от ОИК – Бойчиновци. Колегите пишат, че 

са установили допусната техническа грешка при пренасяне на числовите 

данни в протокол на СИК 12-004. Става дума за протокола за избор на 

общински съветници. Допусната е грешка в преференциите на кандидати 

от листата на Политическа партия БНД с № 112 и 113. В протокола е 

отбелязано, че единият кандидат е получил 0 гласа, другият 17, а при 

въведените данни в изчислителния пункт тези числа са били разменени. 

Колегите питат дали може да им дадем разрешение с тяхно решение да 

поправят тази техническа грешка. Подготвил съм писмо, което е в папката 

с моите инициали със следното съдържание: „Констатираното от Вас 

несъответствие в протокола за избиране на общински съветници в 

споменатата секция е констатирано и при повторното въвеждане на 

данните от протоколите на СИК в изчислителния пункт на ЦИК. В 

компетенциите на ОИК – Бойчиновци, е да коригира допуснатата 

техническа грешка и да създаде актуализирана база данни”. 

Колеги, към текста, който Ви предложих, предлагам да се допълнят 

следните изречения. След последното изречение, което Ви прочетох: „В 

компетенциите на ОИК – Бойчиновци, е с решение да коригира 
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допуснатата техническа грешка и да създаде актуализирана база данни”. 

Въз основа на тяхното решение да ни изпратят своето решение за 

актуализираната база данни, която да включим в бюлетина на ЦИК. 

Поправка на протокола не може да бъде направена, тъй като оригиналът 

на протокола се намира в ЦИК. 

Оттеглям засега писмото, за да поправя текста. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Добре. 

Друг доклад имате ли? 

За увода не сте готов още със своята част? Добре. За утрешното 

заседание. 

Други колеги? 

Да докладвате за командировката, колега Войнов? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам Ви за проведеното 

наблюдение на изборите в Република Беларус, за което с решение на ЦИК 

бяхме командировани аз и председателят на ЦИК. Наблюдението се 

проведе в периода 15 до 18 ноември, тъй като официално изборите в 

Република Беларус бяха на 17 ноември, изборите бяха за избиране на 

членове в Палатата на представителите. Това е Долната камара на 

представителите на беларуския парламент, в която се избират 110 

депутати. 

Характерно за изборите в Беларус е, че при тях се провежда и 

предварително гласуване, което е в продължение на 5 дни. Всеки 

избирател може да гласува от понеделник до петък в седмицата преди 

изборите в определени часове. Допълнително към гласовете, които се 

получават на предварителното гласуване, се добавят и гласовете от самия 

изборен ден; допълнително се добавят и гласове от подвижни избирателни 

кутии, които има към всяка една участъкова избирателна комисия в 

Беларус. 

Мога да кажа, че имаше 28 международни наблюдатели, 

представители и членове на централните избирателни комисии от редица 

държави. Имаше и други чуждестранни наблюдатели, може би около 

1000 човека. Изборите преминаха нормално, в съответствие с техния 
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избирателен закон. Нашето присъствие беше прието много радушно. 

Колегите от ЦИК на Беларус ни оказаха нужното внимание и уважение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Да добавя. Там изборите са 

мажоритарни. Нямат политически издигнати кандидати. Бюлетините 

изглеждаха доста по-малки, като лист А-4, с кратко представяне на всеки 

кандидат – какво е завършил, какво работи. Около 9 млн. са гражданите на 

Беларус. Отразяването се извършва в квадратче с какъвто и да е знак. Няма 

както при нас конкретно изискване. Въпросът е да е попълнено само едно 

от квадратчетата. 

Присъствахме в 3 избирателни пункта, включително единият беше, 

когато завърши изборният ден, отваряха трите избирателни кутии и 

извършваха преброяването. Имаше представители на опозицията. Задаваха 

въпроси, имаше жалби – така, както тече изборен процес. 

Питахме ги как се борят с купуването на гласове. Те казаха, че не 

познават такова явление. (Смях, оживление.) 

Има ли други колеги, които са готови днес да докладват? Не 

виждам. 

Закривам заседанието. 

Насрочвам следващото заседание утре – 20 ноември 2019 г., от 

10,00 ч. 

 

(Закрито в 11,50 ч.) 

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Стефка Стоева 

     

СЕКРЕТАР: 

   Севинч Солакова 

 

Стенограф: 

     Виржиния Петрова 


