
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 172  

 

На 22 ноември 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклад по искане на Административен съд – Благоевград и 

София - област.  

  Докладват: Георги Баханов, Силва Дюкенджиева, 

    Таня Цанева 

1а. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

  Докладва: Бойчо Арнаудов 

2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.  

  Докладват: Бойчо Арнаудов, Катя Иванова 

3. Разни.   

  Докладват: Ивайло Ивков, Таня Цанева,  

    Севинч Солакова, Александър Андреев 

4. Доклад във връзка с Бюлетин за произведените избори.  

  Докладва: Емил Войнов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Кристина Цанкова-Стефанова, Йорданка 

Ганчева и Николай Николов. 

 

Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги!  

Откривам заседанието на Централната избирателна 

комисия. Налице е необходимият кворум. 

В отпуск са колегите Стефанова и Ганчева. 

Колеги, имате думата за допълнителни включвания по 

дневния ред. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо Председател, ако 

позволите, преди т. 1 да се включа с искане от Административен съд 

– Благоевград, който иска да му предоставим евентуално един 

документ, ако се намира в Централната избирателна комисия, по 

отношение на секционна секция, секционен протокол на територията 

на община Банско. Тъй като делото е насрочено за 11,10 ч. днес, ако 

мога да мина първа точка като доклад? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Можете да минете, 

разбира се. 

Друг колега? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз също към тази точка, госпожо 

Председател, тъй като имаме писмо от Административен съд – 

София област, за дело, насрочено на 26 ноември 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Друг колега? 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Ако може да ме включите и мен в тази 

точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Други колеги, които желаят да бъдат включени в дневния 

ред? – Няма. 

Колеги, последна точка ще бъде обсъждане на цялостния 

увод към Бюлетина. 

Ако няма други колеги, които желаят да бъдат включени, 

моля процедура по гласуване на дневния ред с допълненията. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 

ред: 

1. Доклади за искане от Административен съд – 

Благоевград и София област. 

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-08-155 от 21 ноември 

2019 г. – уточнявам, че след приключване на вчерашното 

заседание е постъпило това искане от Административен съд – 

Благоевград, по административно дело № 1183 до председателя 

на Централната избирателна комисия. Съгласно резолюция от 

вчерашна дата, 21 ноември 2019 г., по административно дело 

№ 1183 по описа на Административния съд – Благоевград, 

образувано по жалба на няколко лица, които са изброени, със 

съответните адреси, против Решение № 104-МИ от 28 октомври 

2019 г. на Общинска избирателна комисия – Банско, с което е 
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обявен резултата от гласуването на произведените на 

27 октомври 2019 г. избори за общински съветници в община 

Банско: „Следва незабавно да представите по делото 

съставения протокол по реда на чл. 438, ал. 3 от Изборния 

кодекс на Секционна избирателна комисия № 010100002“.  

Уточняват, че делото е насрочено за разглеждане на 

22 ноември 2019 г. от 11,10 ч. Подписано е от Иван Петков – 

административен съдия. 

В тази връзка, уважаеми колеги, се свързах вчера и със 

секретаря, и със съдията по това дело. Уточнихме какво точно 

искат да получат от нас. 

Ще Ви моля за протоколно решение, с което да се отвори 

хранилището, в което се съхраняват приетите документи от 

общинските избирателни комисии и по-точно от Общинска 

избирателна комисия – Банско. Да проверим дали в приетите от 

Общинска избирателна комисия – Банско, секционни протоколи 

и най-вече за секция № 2 на територията на Банско се съдържа 

такъв протокол по чл. 438, ал. 3 от Изборния кодекс. Ако се 

съдържа, да бъде изпратено незабавно по имейл или по факс на 

Административен съд – Благоевград. Благодаря. 

Молбата ми е аз и още един колега да присъстваме при 

отваряне на хранилището. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

доклада. Няма време, заседанието предстои. 

Ако няма други предложения, моля процедура по 

гласуване на предложеното протоколно решение. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

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

няма. 
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Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, получили сме писмо, заедно с протокол 

от проведено заседание от Административен съд – София област, с 

което се изисква от Централната избирателна комисия да 

предостави оригиналите на определен брой протоколи – 19. Качено е 

в моята папка и можете да ги видите. 

Колеги, моля за протоколно решение да предоставим на 

Административен съд – София област, изисканите протоколи. 

Заседанието е насрочено на 26 ноември 2019 г. в 10,30 ч.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли желаещи за 

изказвания?  Случаят е сходен. – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, в днешна папка ще видите жалба от Олег 

Шишманов. Получихме определение от Административен съд – 

София град, № 8933, с което по жалбата на Олег Шишманов, 

подадена до ЦИК, която препратихме по компетентност на 

Административен съд – София град. Ако си спомняте, ставаше 

дума за това, че според него не са отчетени две преференции в 

секция № 19 в Панчарево, ако не се лъжа.  

Съдът ни връща преписката като казва, че изпраща по 

подведомственост на Централната избирателна комисия 

жалбата и прекратява производството по административно 

дело, тъй като жалбата е не подведомствена, защото в случая 

става дума за обжалване на решение на ОИК – Столична. 
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Докладвам Ви го сега, въпреки че жалбата подлежи на 

оспорване с частна жалба в 7-дневен срок, който срок изтича в 

понеделник. Естествено, ако приемем и решение, аз съм 

подготвила Проект за решение, който се намира в моята папка, 

с което да се произнесем по отношение на жалбата на О . Ш., ще 

го докладвам и ще приемем след понеделник. Но ако 

Централната избирателна комисия прецени, че ще обжалва 

определението на съда, то трябва да имаме възможност да 

влезем в този 7-дневен срок, тъй като разбирам, че има 

различни становища по този въпрос. 

Моето предложение е да се произнесем с решение, за 

което съм изготвила Проект.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. Чухте предложението на докладчика. 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, през 2015 г. получихме 

ред такива жалби и сигнали, в които граждани и кандидати 

казват: „Не ми е отчетена преференцията. Аз гласувах за себе 

си“. На всички, още при предходни заседания, отговаряхме, че 

не може да се извърши повторно преброяване, че протокола на 

СИК е официален документ и подлежат на оспорване изборните 

резултати. 

Тук случаят е същия, само че ОИК вместо да отговори с 

писмо с едно решение му е отговорила, че е прегледала 

протокола, няма несъответствие, че е официален документ. 

Съответно той обжалва това решение пред нас. Има решение на 

ОИК. Ние решаваме, че той оспорва изборните резултати, но 

той не ги оспорва. Той кандидат ли е? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Той си е гражданин, той изобщо 

няма право да оспорва. Но като всеки гражданин той иска да му 

е отчетена преференцията и си има това право. И  ние му 

отговаряме, че няма как да отворим чувала и наново да му 
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търсим преференцията и да я нанесем. Просто му отговаряме 

какви са разпоредбите на Изборния кодекс. Това е. 

Считам, че няма проблем да подкрепим проекта на 

госпожа Цанева, само че оставяме жалбата като неоснователна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг колега? 

(Уточнение извън микрофоните.) 

Това е въпросът: ще обжалваме ли определението или ще 

разгледаме жалбата така, както ни е указал съда и ни я пратил 

по подведомственост? 

Има ли предложение, различно от това на докладчика? 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Считам, че ние трябва да се 

произнесем. В жалбата гражданинът ясно обжалва решение на 

ОИК с номер. Ние как решаваме, че той обжалва изборните 

резултати и пращаме на Административния съд? 

Считам, че определението на съда е много правилно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

други желаещи за изказвания? 

Остава като изтече срока докладчикът да си докладва 

Проекта за решение. 

 

Преминаваме към разглеждане на точка 1а от дневния 

ред: 

1а. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с 

вх. №  ЕП-06-300 от 21 ноември 2019 г. Изпратен е от кмета на 

община Дългопол протокол на комисия, която е назначена със 

заповед на кмета. Отворили са запечатано помещение и са предали 

изборни книжа и материали на отдел „Държавен архив“ – 

гр. Варна. 
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Докладвам Ви го за сведение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Преминаваме към 

разглеждане на точка втора от дневния ред: 

2. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-27-152 от 18 ноември 2019 г. е 

постъпило искане от Общинска избирателна комисия – Чирпан, за 

изплащане на възнаграждения за проведено заседание на 13 ноември 

2019 г. На това заседание е взето решение за предсрочно 

прекратяване на пълномощията на общински съветник при 

условията на чл. 30, ал. 4, т. 4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) поради 

назначаването му за заместник-кмет на община Чирпан. 

В заседанието са взели участие председател, двама 

заместник-председатели, секретар и девет членове. Иска се 

изплащане на сумата 714,21 лв. Към искането е приложено 

заверено копие на взетото решение, както и заверено копие от 

протокола от заседанието. Също така са изготвени счетоводна 

справка и контролен лист. 

Предлагам да гласуваме изплащане на това 

възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, 

колеги. 

Има ли желаещи за изказвания? – Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
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Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Заповядайте, колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

постъпило искане за изплащане на възнаграждения от Общинска 

избирателна комисия – Каспичан. Искането е за изплащане на 

възнаграждение за проведено дежурство на 8 ноември 2019 г. 

Конкретният повод за осъщественото дежурство, на което са 

присъствали председател, заместник-председател и двама членове, 

е предоставено ново помещение, в което да се настани общинската 

избирателна комисия – Каспичан, от общинската администрация 

в Каспичан, както и освен преместването в ново помещение 

Общинската избирателна комисия – Каспичан, в същия ден е 

предала документацията на комисията за съхранение в община 

Каспичан.  

Сумата, която се претендира за дежурството, е 227,43 лв. 

Преписката е окомплектована със съответната счетоводна 

справка и с контролен лист. 

Предлагам това възнаграждение да бъде  изплатено на 

членовете на ОИК – Каспичан. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли желаещи за 

изказвания? – Няма. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

изплащане на предложените възнаграждения на ОИК - Каспичан.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

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

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Продължете. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам Ви още едно искане 

за изплащане на възнаграждение на Общинска избирателна 

комисия – Панагюрище. Искането е за изплащане на 
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възнаграждение на заседание, проведено на 11 ноември 2019 г., 

на което са присъствали председател, заместник-председател, 

секретар и трима членове, както и за изплащане на 

възнаграждение за осъществено дежурство на 12 ноември 

2019 г., на което са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и седем членове на комисията. 

Колеги, заседанието е проведено във връзка с 

конституирането на общинския съвет в Панагюрище, поради 

което Ви предлагам това възнаграждение за това заседание на 

комисията, на което, както Ви казах, са присъствали пет лица 

от комисията, и което е в размер на 254 лв., с осигурителните 

вноски още 337,82 лв. да бъде изплатено. 

По отношение обаче на искането за дежурство, колеги, 

ще предложа на комисията за това дежурство да бъде изплатено 

възнаграждение само и единствено на председателя на 

комисията. Видно от протокола от проведеното заседание на 

Общинска избирателна комисия – Панагюрище, поводът за това 

дежурство е било представителството на комисията пред 

Административен съд – Пазарджик, във връзка с образуваното 

административно дело пред същия съд под № 1264. 

Видно от протокола от проведеното заседание на 

комисията – протоколът е № 38-МИ от 11 ноември 2019 г., ОИК 

– Панагюрище, е решила, че по това дело процесуалното 

представителство ще се осъществява само и единствено от 

председателя на Общинската избирателна комисия, а на 

практика претендираното възнаграждение е за присъствието в 

съдебна зала на всички останали членове на комисията – нещо, 

което считам, че не съставлява дежурство по смисъла, по който 

Централната избирателна комисия е определила това понятие 

със своето решение, поради което ще Ви предложа за това 

осъществено дежурство да бъде изплатено възнаграждение 

само и единствено на председателя на комисията. 



 11 

Колеги, опасявам се, че в противен случай би се 

стигнало до злоупотреба. Знаете, че сега сме в такъв период, в 

който в страната има образувани много административни дела 

и с оглед на това на всяко съдебно заседание могат да 

присъстват всички членове на комисията с единствената цел да 

претендират съответни възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

предложението.  

Има ли други предложения? 

И аз ще подкрепя предложението на докладчика с тези 

мотиви. 

Ако няма друго предложение, моля да гласуваме 

предложеното протоколно решение да изплатим възнаграждение на 

председателя на комисията. 

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

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

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, предлагам да изплатим поискано 

възнаграждение в размер на 714,21 лв. от ОИК – Асеновград, за 

проведено заседание на 12 ноември 2019 г., след срока по който са 

платени по принцип, но пък то е проведено с основание, че на 

11 ноември 2019 г. е поискано от общински съветник от ГЕРБ да 

бъде заличен. Взели са Решение № 242-МИ, което предлагат. 

Заличили са го и на негово място са обявили за избран следващия, а 

именно Радослав Янков. Има контролен лист, подписан от 

съответните длъжностни лица на СИК и счетоводна справка, поради 

което Ви предлагам да одобрим искането за изплащане на 

възнаграждения на ОИК – Асеновград, за заседание, проведено на 

12 ноември 2019 г., на което са присъствали председател, двама 

заместник-председатели, секретар и девет членове. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, 

колеги.  

Има ли желаещи за изказвания? – Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

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

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Имате ли друг доклад по тази точка, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: По тази точка нямам, госпожо 

Председател. 

 

Преминаваме към разглеждането на точка трета от дневния 

ред: 

3. Разни. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, трябва да видите в моята папка с 

днешна дата във вътрешната мрежа две писма. Едното е до 

Апелативна специализирана прокуратура, където им казваме, че не 

разполагаме с данни за въпросния период, поради което не можем да 

предоставим исканата от тях информация. 

Информацията, която искат, е: „От кои лица е издигната 

кандидатурата на еди кой си за кмет на Павел баня при 

регистрацията му за кандидат за кмет за местните избори през 2003 

и 2007 г., както и декларирана ли е подкрепа от политическа партия? 

Моля да изпратите копие от посочените документи.“ 

Вторият въпрос пък изобщо не е в компетентността на ЦИК. 

Питат от кой инициативен комитет, коя партия го е припознала? Но 

това касае период, за който Централната избирателна комисия не 

съхранява сведения. 
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Въпреки това възложих на Администрацията, в лицето на 

господин Цачев, и той потвърди, че нямаме такава информация и 

няма откъде да я вземем. Мислех, че в бюлетините може да се 

намери нещо. Не знам и към кой орган да се обърнат. 

Добавям едно изречение, ако не възразявате, все пак да ги 

насочим на някъде: „Документите подлежащи на постоянно 

съхранение се намират в „Държавен архив“. 

Предлагам този отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

предложения към предложения отговор до Апелативната 

специализирана прокуратура? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на отговора, колеги.  

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

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

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

Цветанка Георгиева), против – няма. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: До Районна прокуратура – Монтана. 

Получили сме писмо с вх. № МИ-09-69 от 20 ноември 2019 г., с 

което ни питат за лицето П. А. А., което е осъдено с влязла в сила 

присъда за купуване на гласове на лишаване от право да заема 

държавна или обществена длъжност – това е част от наложеното му 

наказание, Казват ни: 

„Присъдата е влязла в сила – дават и заверено копие от 

протокола от заседанието, на 13 ноември 2019 г. за започване и 

приключване на изпълнението на наказанието уведомете 

своевременно прокуратурата“. 

Направих справка. Към момента лицето не е избрано нито в 

Общо събрание, нито е кмет на район, кметство или община, нито е 

в Европейския парламент, поради което Ви предлагам отговора, 

който виждате. 
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Справката я направих неофициално. Не считам, че трябва да 

пишем писма на „Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Други колеги? – Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване на отговора до Районна 

прокуратура – Монтана.  

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Бойкинова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Имате ли друг доклад в тази точка? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Заповядайте, колега 

Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви за сведение писмо, с което 

потвърждават участието на представител в курса в Талин – 

„Въвеждане в електронните технологии и кибер хигиена“. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам Ви писмо в оригинал и превод, което е в моя 

папка, с вх. № ЦИК-07-124 от Постоянната избирателна комисия на 

Румъния, които ни молят да попълним формуляр с въпроси от 

участниците, които взеха участие като наблюдатели на 

президентските избори. Затова ще го предадем на двамата колеги, за 

да го попълнят и да го обсъдим в Централната избирателна 

комисия преди превод. 

Докладвам Ви вх. № ЦИК-07-130. Това писмо го докладвах 

на 7 ноември 2019 г. То е публикувано и в папка „Международна 

дейност“. Писмото е покана от Международната фондация за 

избирателни системи във връзка с провеждан от тях семинар-

обучение, който ще се проведе в Прага, в Чехия, от 10 до 
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12 февруари 2020 г. Най-късната дата за потвърждение е 25 ноември 

2019 г.  

Докладвам Ви го днес, за да можем до тогава, ако евентуално 

решим да се включим, да изпратим отговор. 

От нас се иска да предложим до три автобиографии на 

младши специалисти или специалисти от средно управленско ниво 

при спазване равноправието на половете и да се има предвид, че 

обучението ще се води на английски език и няма да бъде осигурен 

превод.  

Международната фондация за избирателни системи (IFES) 

поемат разходите на участниците до и от Чехия, както и престоя им 

за тези три дни по време на участие в семинара. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. 

Колеги, срокът изтича в понеделник, 25 ноември 2019 г. Нека 

да вземем решение. Ние можем да предложим кандидати, те ще 

преценят, доколкото разбирам, дали ги одобряват. Всички разходи 

са поети. (Уточнение извън микрофоните.) 

Колеги, ако имате предложения, моля да ги изложите на 

микрофона. 

Има ли желаещи, които искат да отидат на този обучителен 

семинар на английски език, без превод?  

Доколкото разбрах, крайният срок е 25 ноември 2019 г., 

понеделник. В понеделник няма заседание, така че помислете до 

края на деня. 

Имате ли друг доклад, колега Цанева? Заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЦИК-07-140 от 19 ноември 2019 г., но тъй като днес дойде 

превода, затова Ви го докладвам днес, въпреки че може би е малко 

късно, но не съвсем. 

Писмото е покана, която дойде при нас от Съвета на Европа 

чрез Генералния секретариат на Дирекция „Правосъдие и 

вътрешни работи“ във връзка със среща, която ще се проведе на 
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26 ноември 2019 г. в 13,00 ч. в Брюксел. Поканата е от името на 

Финландското представителство на Съвета на Европейския 

съюз и това ще бъде първа експертна среща в рамките на 

диалога „Европейски съюз – САЩ на експертно равнище“ за 

обсъждане на устойчивостта на изборните системи. Ще се 

разглеждат въпроси, свързани със сигурността на изборните 

системи. До 22 ноември 2019 г., днес, до 16,00 ч. е срока за 

потвърждаване. Може да се регистрира само един участник. 

Обръщат ни внимание, че всеки участник е отговорен за 

организирането на своето пътуване и настаняване, и за 

покриване на съответните разходи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? 

Ще напишем благодарствено писмо, предвид и срока, 

няма да имаме възможност. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Едно последно, което докладвам за 

сведение, тъй като вече съм го докладвала четири пъти. То 

дойде отново. Потвърждават поканата за 27 ноември 2019 г. за 

Брюксел за Европейската мрежа за сътрудничество в изборите.  

Предполагам, че ни го пращат още веднъж, първо, че ние 

не сме отговорили, че няма да участваме и, второ, сега се 

използва една друга система за регистрация и може би ни дават 

указания как да използваме този портал, тази система.  

(Уточнение извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нека и тук да 

отговорим с писмо. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Ще помолим нашето постоянно 

представителство да ни информира относно тази пета среща, 

която се провежда в Брюксел. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

писмо, което получихме от секретаря и от заместник-кмет на 

Столична община във връзка с искане на становище или 

указание за действия във връзка с оставените на съхранение 

резерв бюлетини от изборите за общински съветници и за 

кметове. 

Те поставят въпрос, който стои пред Централната 

избирателна комисия. Знаете, всички формуляри, включително 

избирателни списъци бяха отпечатани за втори тур, там, където 

нямаше останаха на съхранение. Написахме писма тогава до 

областните управители и до кметовете на общини. Навременно 

ни посрещат от Столична община. Считам, че своевременно са 

поставили въпроса пред Централната избирателна комисия, 

копие от писмото е изпратено и до Общинската избирателна 

комисия.  

Освен това, специално за Столична община, поставят 

въпроса, че в рамките на районните администрации се 

съхранява голям обем резерв бюлетини от изборите. Затова се 

обръщат с молба, тъй като не знаят кога ще вземем решението 

за унищожаването на резерва – то винаги върви заедно и с 

другите формуляри, да изразим съгласие в определено 

помещение районните администрации по опис да приберат 

резерва до приемането на решение от страна на Централната 

избирателна комисия. 

На този етап Ви предлагам да отговорим или, ако  

искате, да помислим в рамките в началото на следващата 

седмица директно да приемем решение, с което да уредим 

унищожаването на резерва бюлетини, оставен на съхранение в 

областните или в общинските администрации и не предоставен 

на секционните избирателни комисии, както и на формулярите 

на изборни книжа, предназначени за изборите. А във всички 

случаи, в които има съдебни производства по оспорване на 

резултатите, обявени от общинските избирателни комисии от 
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произведените избори  на първи, съответно на втори тур, да се 

определи помещение със заповед на областния управител или 

на кмета на общината, или на кмета на района, в което 

помещение да се съхраняват тези резерв бюлетини и формуляри 

изборни книжа до приключване на съдебните производства и 

влизане в сила на решенията на общинските избирателни 

комисии. 

По възможност в тези помещения да се осигури охрана – 

дали чрез технически средства или жива охрана, това да бъде 

по преценка, по целесъобразност и възможностите на 

бюджетите на съответните общини.  

В този смисъл да Ви предложа решение в началото на 

следващата седмица. Ако приемем, че решението ще бъде на 

по-късен етап, тогава ще отговорим на Столична община като 

дадем съгласие по отношение на районните администрации 

така, както са го направили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. 

Мисля, че предложението в началото на другата седмица 

да имаме решение е добро, за да не получаваме на парче писма 

и да отговаряме на всички. С уговорката, че където има висящи 

съдебни дела ще изчакат тяхното приключване.  

Други предложения, колеги?  

Обединяваме ли се около това госпожа Солакова да 

изготви решението? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вчера Ви докладвах 

писмото от Столична община относно действия на комисията 

по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс. Не бяха пристигнали 

приложенията. Те пристигнаха. Това са: заповедта на кмета на 

Столична община от 23 октомври 2019 г. за назначаване на 

комисията и посочване на конкретни задължения, които има 

всеки един член на тази комисия; протокол от 29 октомври 

2019 г. относно прибирането в помещения, определени със 
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заповед на кмета на Столична община от 18 октомври 2019 г. на 

книжата, предадени от секционните избирателни комисии.  

Има протокол от 18 ноември 2019 г. служители на 

Районно управление при Областна дирекция на МВР в Елин 

Пелин – двама служители са предали на служители от Столична 

община сграда с помещения, в които се съхраняват изборни 

материали, находяща се в с. Елешница, община Елин Пелин. 

„Помещенията с изборните материали се предават запечатани 

със слепки в състоянието, в което са приети, без липси и 

нарушения“ – цитирам Ви дословно.  

Докладвам Ви ги за сведение, тъй като няма друга 

информация, от която да става ясно каква е тази сграда, какви 

изборни се съхраняват там в рамките извън Столична община. 

Докладвам отново докладна записка на госпожа Манолова, 

която Ви докладвах след постъпването й на 11 октомври 2019 г., 

относно обезщетенията на служителите за неизползван отпуск, 

чиито временни срочни трудови договори бяха прекратени и след 

това бяха назначени на трудов договор по постоянен щат в 

Централната избирателна комисия в Администрацията. 

Става дума за колегите Румен Цачев, Димитър Стойнов, 

Маргарита Бунарджиева и Рени Кирилова, съответно за 8 работни 

дни – първите двама, и вторите Маргарита Бунарджиева и Рени 

Кирилова – по пет дни. 

Изчислено е в какъв размер е това обезщетение. 

Знаете, че поставихме въпроса пред Националния 

осигурителен институт и пред Министерството на труда и 

социалната политика. Получихме писмо от Министерството на 

труда и социалната политика на 25 октомври 2019 г. с отговора, че 

на тези лица се дължи съответното обезщетение при прекратяване на 

трудовия договор и неизползвания отпуск. 

Затова Ви предлагам сега с протоколно решение да одобрим 

така направеното предложение на посочените колеги от 
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Администрацията да бъде изплатено дължимото обезщетение за 

неизползвания отпуск. (Уточнение извън микрофоните.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

предложения, колеги? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение за изплащане на обезщетение за неползван отпуск.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

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

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

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, 

че получихме фактурата от Печатницата на БНБ за изплащането на 

дължимата сума по договора за отпечатаните хартиени бюлетини. 

Фактурирани са и блокирани бюлетини. 

Вярно е, че за първи път имаме договор за местни избори, за 

първи път ние възлагаме отпечатването на хартиените бюлетини за 

местни избори и сме стъпили изцяло на договора, сключен от 

Администрацията на Министерския съвет през 2015 г. Има 

няколко момента, които отразяваме и регистрираме с цел 

подобряване на практиката ни за следващи, живот и здраве, местни 

избори.  

Един от тези въпроси е свързан точно със заплащането на 

блокираните бюлетини по искане на Централната избирателна 

комисия или на общинската избирателна комисия. Има случаи, в 

които това е станало по предложение от съответните общински 

администрации, свързано с подадена преди това информация. 

Знаете, сещам се за Врачанска област или за община Враца, 

кметство Нефела. Беше допусната техническа грешка от самата 

администрация. Има и ред такива случаи, в които ние коригирахме и 

намалихме тиража на бюлетините в рамките на печатния процес. 
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По договора се дължи и се изплаща за фактически 

отпечатаните бюлетини.  

Ние получавахме информация от Печатницата на БНБ, но 

не считам, че тя е пълна към настоящия момент.  

Предлагам Ви да изпратим, във връзка с представената 

фактура и подлежащото на плащане отпечатване на хартиени 

бюлетини за първи и за втори тур, както и в частта на 

фактурираните блокирани бюлетини, да се обърнем с молба до 

Печатницата и да разчитаме на тяхното добро отношение към 

този процес – коректно, каквото винаги са демонстрирали до 

настоящия момент, и да ни дадат информация за блокираните 

бюлетини, както и да ни предоставят информация за тях и 

наличието им по възможност да се отрази в протоколите при 

проверката преди унищожаването, която проверка се извършва 

основно от служителите на Министерството на финансите. 

Предлагам това писмо да бъде адресирано до 

Печатницата с копие до министъра на финансите, а отделно от 

това да поискаме информация от „Демакс Ди Пи Ай“ АД с 

копие до Печатницата информация за блокираните бюлетини по 

инициатива на Централната избирателна комисия. От системата 

да ни направят разпечатка. Те такава са ни предоставяли.  

Моля да гласуваме изпращането на тези  писма във 

връзка с блокираните бюлетини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, 

колеги. 

Има ли въпроси? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на писмата.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 
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Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

публикувана Докладна записка от госпожа Манолова – директор на 

Дирекция „Администрация“ под № ЦИК-09-213 от 22 ноември 

2019 г. във връзка с регулярното отчитане по изпълнението на 

бюджета. Знаете, че съвсем наскоро изтича срока и за отчета по 

план-сметката, свързана с изборите за общински съветници и за 

кметове. Знаете, че с оглед на това, че Централната 

избирателна комисия не разполага и с налични свободни 

помещения – те са недостатъчни дори за ангажираните 

служители от Администрацията и за членовете на Централната 

избирателна комисия, не можем да изпълним нашия План за 

осигуряване на административния капацитет и за създаване на 

нови работни места, на които да бъдат назначени експерти, 

които следва да подпомагат работата на Централната 

избирателна комисия.  

2019 година е година с два избора – за Европейски 

парламент и най-тежките избори, които може изобщо да се 

организират и произвеждат, местните избори.  

Отчетът на изпълнението на бюджета идва в момент, в 

който правим и равносметка по изпълнението на нашите задачи 

по организирането и произвеждането на местните избори на 

27 октомври 2019 г. и втория тур на 3 ноември 2019 г.  

В тази връзка, с оглед и на наличните средства по 

бюджета на Централната избирателна комисия, оценката, която 

Централната избирателна комисия дава като цяло на 

организацията и произвеждането на изборите и персонално и на 

служителите от Администрацията на Централната избирателна 

комисия, с оглед и на Вътрешните ни правила за изплащане на 

допълнително възнаграждение, на лице са всички условия за 

това, предлагам да одобрим така направеното предложение за 

допълнително възнаграждение за ЦИК и Администрацията за 
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месец ноември 2019 г. така, както са обсъдени на работна група 

и представени към Докладната записка. 

Моля за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

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

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам 

Ви за сведение постъпило писмо от „Сени Медиа“ ЕООД – 

Кърджали, с което ни изпращат справка за предоставени медийни 

услуги за сведение и прилагане към класьор. 

Отделно от това Ви докладвам постъпило писмо, което е до 

Централната избирателна комисия в копие, иначе е адресирано до 

Българската национална телевизия и Българско национално 

радио. Можете да го видите във вътрешната мрежа. 

Качено е от Д. П., който ни уведомява, че при следващите 

избори е хубаво в споразумението между Българската национална 

телевизия и Българско национално радио те да предвидят етично 

поведение и неустойки, които да възпрепятстват случилото се в 

предизборната кампания в тези избори. 

Предлагам да остане за сведение, тъй като е в копие до 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги в 

т. „Разни“ с оглед новопристигналите искания?  
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Преминаваме към разглеждането на точка четвърта от 

дневния ред: 

4. Доклад във връзка с Бюлетин за произведените избори. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № МИ-00-132 от 

21 ноември 2019 г. от „Информационно обслужване“ АД. Пишат, 

че във връзка с подготовката на издаването на Бюлетина на ЦИК с 

резултатите от местните избори молят за нашето становище по три 

въпроса: 

„Първо, базата данни, от които се извличат данните за 

отпечатването на Бюлетина, в момента са числата, въведени и 

приети в ОИК и текущо публикувани в интернет. 

Моля за Вашето потвърждение. 

Второ, техническият носител DVD е с ограничен капацитет, 

на който няма възможност да се запишат сканираните протоколи. 

Предлагаме, както е реализирано и в други такива случаи, на 

техническия носител да се запишат всички числови данни и 

проведени в ОИК, както и данните в машинно четим вид, а 

сканираните СИК и ОИК протоколи да останат достъпни в интернет 

страницата с резултати на ЦИК. 

Трето, да бъде ли записан резултатът от анализа на 

несъответствията на техническия носител към Бюлетина?“ 

Информират ни още, че данните за Бюлетина са генерирани и 

в момента се извършва проверка от специалисти на дружеството за 

коректност на данните и след предоставянето на Уводната част на 

Бюлетина ще бъде изготвен предпечатен образец, който ще бъде 

предоставен за одобрение. 

Във връзка с това писмо предлагам по първите два въпроса да 

потвърдим направените предложения, а на третия въпрос предлагам 

да отговорим с „да“. 

 



 25 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, 

колеги. Това писмо е продължение на съвместната работна среща, 

която беше проведена. До днес трябва да предадем и нашия увод и 

да се започне работата по отпечатването на Бюлетина. 

Имате думата за изказвания. 

Имате думата, колеги. Три въпроса. По първите два едва ли 

има спор. Третият – несъответствията? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Войнов предложи – 

„да“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухме 

предложението. Напомням Ви, че имаме едно невзето решение в 

този смисъл. (Уточнение извън микрофоните.) 

Предлага несъответствията да бъдат качени в Бюлетина. 

Предложих на господин Войнов в неговия раздел от увода да 

посочим конкретно броя на несъответствията, които ЦИК е 

проверявала, установила, дори включително тези, които касаеха 

номера на протокола например дали е този. Знаете какви бяха 

несъответствията. Този път съвсем лесно проверими за разлика от 

предишните избори.  

Това беше моето предложение, както и да не ги качваме на 

носител, предвид предходните наши решения досега.  

Има ли други предложения? – Не виждам. 

Предлагам да гласуваме моето предложение, защото се явява 

второ. Говорим само по третия въпрос. За първите два ще го 

гласуваме общо, там не виждам спор. 

Моля, процедура по гласуване за това да посочим в 

словесната част броя на констатираните несъответствия.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 10 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров и Таня Цанева), против – 5 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева). 

Има решение. 
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Колеги, моля процедура по гласуване за потвърждаване на 

трите въпроса. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 1 (Ерхан Чаушев). 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах „против“, защото ние 

направихме повторно въвеждане на данните. В тях има грешки. 

Добре е да се знае съдбата на това „повторно гласуване“. Не може 

цяла седмица да се въвежда повторно, а после това нещо да отиде 

някъде в килерите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Колеги, продължаваме.  

Колеги, уводът е предоставен на Вашето внимание. Моля да 

започнете да разглеждате обединения вариант от одобрените 

доклади на различните докладчици. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Само на абзаца, който съм дал в 

„Разяснителна кампания“. Явно не съм го огледал след това. 

Спокойно може да отпадне – стр. 25 по средата: „Членовете на ЦИК 

след сериозно обсъждане…“. 

Предлагам да отпадне изразът „след сериозно обсъждане“ и 

да стане: „Членовете отговориха на стотици въпроси“. „Беше 

създадена на сайта на комисията“ не „специална“, а „рубрика 

„Въпроси и отговори“, в която бяха дадени отговори на 35 от най-

често задаваните“. Тоест да отпадне думата „специални“ и „след 

сериозно обсъждане, за да стане по-кратко. (Уточнение извън 

микрофоните.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Заповядайте, колега 

Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: По моята част предлагам на стр. 14 да 

отпадне изречението: „В състава на обучителното звено бяха 

включени като обучители голяма част от членовете на ЦИК“ и на 

стр. 15 – „Целите, които си постави работната група – втория абзац. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги по 

своята и по други части. Моля, където видите нещо – материалът е 

голям. Ние сме ги гледали, обсъждали, но като се обедини е важно 

да звучи единно.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: На стр. 20 след таблицата „С Решение 

№ 943“ да не е „02 септември“, а само „2 септември“.  

На стр. 4 – „В този параграф бяха обработени“ накрая 

„специална и с листовка“ да отпадне съюзът „и“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  На колегата Войнов 

ще се сложат двете цифри относно броя на несъответствията. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: На стр. 22, т. 9 – „Регистрация на 

застъпници и представители на партии“ – „За участие в изборите 

ОИК регистрира общо“. Горе казваме, че ОИК ги регистрира – „бяха 

регистрирани“, защото ОИК, така казано, все едно има една ОИК 

или поне „регистрираха“, за да е ясно, че са общинските 

избирателни комисии. 

Мисля, че в първото изречение пише „се осъществяваше 

от ОИК“. „За участие в изборите бяха регистрирани общо“ еди 

колко си, а не „ОИК регистрира“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И аз мисля, че само 

второто изречение казва. В първото изречение казваме, че 

„ОИК може да регистрира“ и втория път каква е цифрата. 

Може да ги обединим и двете?! (Реплики.) 

Добре, коригираме го. 

Други колеги? 
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„За участие в изборите ОИК регистрира общо 41  958 

застъпници на кандидатски листи и 34 636 представители“ – да 

бъде в едно изречение. (Уточнение извън микрофоните.) 

Други колеги? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с 

което да одобрим окончателния вариант на увода за Бюлетина, за да 

бъде подаден днес за отпечатване. .  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, има ли други желаещи да вземат участие в днешното 

заседание? 

Връщаме се на точка „Разни“. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-09-71 

от 21 ноември 2019 г. ми е преразпределено писмо от Районна 

прокуратура – гр. Пловдив, подписано от заместник-районен 

прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, с което ни изпращат 

прокурорска преписка № 9810 по описа на Районна прокуратура – 

Пловдив, образувана по сигнал на коалиция „Съюз за Пловдив“ по 

компетентност – така е записано. 

„В случай, че се установят данни за престъпление от общ 

характер на територията на гр. Пловдив следва да бъдем надлежно 

сезирани.“ 

Приложение сигнал и пълномощно и 21 класьора, съдържани 

копия от протоколи на СИК за кмет на община, кмет на район и 

общински съвет, предоставени на застъпниците на коалиция „Съюз 

за Пловдив“. 
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Уважаеми колеги, сигналът е качен. Ще Ви моля да се 

запознаете с него. Той е няколко страници. Евентуално на 

следващото заседание на Централната избирателна комисия да се 

произнесем по направеното искане, което към момента на първо 

четене от мен, споделих, че Централната избирателна комисия не 

е органа, който установява данни за престъпление от общ характер, а 

това според мен е прокуратурата на Република България.  

Сигналът е изпратен до Районна прокуратура – гр. Пловдив, 

но все пак, колеги, моля да се запознаете с него и евентуално да 

дискутираме по-нататъшните ни действия във връзка с препратения 

ни по компетентност сигнал от Районна прокуратура – Пловдив. 

Накратко, става въпрос за разминаване между отразени 

гласове в протоколите, предоставени на застъпниците в СИК и 

обявените от ЦИК екземпляри на същите и са дадени различни 

примери за разминавания от тези протоколи, които са дадени на 

застъпниците, подписани от председател и секретар, и които са 

качени явно на сайта на ЦИК. Моля да се запознаете за разглеждане 

в следващо заседание на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължете, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

докладваното от мен по т. 1 искане от Административен съд – 

Благоевград, по административно дело, което е описано подробно в 

искането, извършихме проверка с колегата Дюкенджиева в 

присъствието и на архиваря, в което отворихме кашона, в който се 

съхраняват представените в ЦИК книжа и материали от Общинска 

избирателна комисия – Банско. В този кашон и най-вече 

протокола на Секционна избирателна комисия № 2 на 

територията на Банско не се откри такъв протокол, съставен по 

реда на чл. 438, ал. 3 от Изборния кодекс. Протоколът на 

секционната избирателна комисия е абсолютно чист, без 

забележки, без спорове, няма никакви зачертавания или 

поправки, така че предлагам в този смисъл да изпратим и 
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отговор до Административен съд – Благоевград, че не е открит 

такъв протокол в архива на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

предложението за отговор. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Председател.  

Уважаеми колеги, във връзка с искането на 

Административен съд – София област, за протоколи от избор на 

кмет в община Самоков с определените секции с колегата Баханов 

извадихме протоколите от съответните секционни избирателни 

комисии и протокола на Общинската избирателна комисия за 

избор на кмет на община Самоков. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим писмо, с 

което да ги предоставим на съда, като бъде указано след 

приключване на делото оригиналите на протоколите да бъдат 

върнати на Централната избирателна комисия. 

Това е моето предложение. 

КАТЯ ИВАНОВА: И да бъдат предадени с приемо-

предавателен протокол. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Разбира се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Като натоварим за 

това юрисконсулта ни Рени Кирилова.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? – Не виждам. 
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Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

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

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против – 1 (Георги Баханов). 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от община 

Пловдив постъпиха от името на няколко възрастни членове на 

секционни избирателни комисии, които по телефона са се 

опитали да разберат в какъв срок ще бъдат изплатени 

възнагражденията им като членове на СИК в община Пловдив.  

От общината са обяснили, че при тях не са постъпвали 

парични средства и затова не могат да бъдат изплатени и те не 

знаят кога ще може да се случи това.  

Като се има предвид, че изборния процес отдавна 

приключи и имаме информация от Столична община че до края 

на месец ноември, до 30-и се изплащат, като се има предвид, че 

на 17 декември 2019 г. се отчита план-сметката за разходите за 

изборите за общински съветници и за кметове, Ви предлагам да 

изпратим писмо до кмета на община Пловдив, с въпрос във 

връзка с постъпили при нас въпроси, да ни информира  в какъв 

срок ще бъдат изплатени възнагражденията на членовете на 

секционните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

предложението. 

Да спестим обажданията на гражданите – членове на 

СИК. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното писмо.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 
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Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Други колеги имат ли доклад в днешното заседание? – Не 

виждам. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 

Насрочвам следващото заседание във вторник, 26 октомври 

2019 г., 10,00 ч. 

Благодаря, колеги.  

 

 

(Закрито в 12,20 ч.) 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

        Стефка Стоева 

 

     СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

  Мая Станкова 

 

 

 


