
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 173 

 

На 26 ноември 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно унищожаване на останалите в 

областната или общинска администрация бюлетини (резерви) и 

формуляри на изборни книжа от изборите на 27 октомври 2019 г. 

Докладва: Севинч Солакова 

2. Проекти на решения за промени в състави на 

ОИК. 

Докладват: Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладва: Бойчо Арнаудов 

4. Доклад относно разяснителната кампания.  

Докладва: Кристина Стефанова 

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Александър 

Андреев, Николай Николов, Емил 

Войнов, Кристина Стефанова, Силва 

Дюкенджиева, Димитър Димитров, 
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Мирослав Джеров, Цветанка Георгиева, 

Таня Йосифова, Ерхан Чаушев, Таня Цанева 

6. Разни  

Докладват: Емил Войнов, Мария Бойкинова, 

Силва Дюкенджиева, Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цветославова - 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Ивайло Ивков, Катя Иванова. 

 

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

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията, и госпожа 

Силва Дюкенджиева – заместник-председател. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам днешното заседание.  

Имате думата по проекта за дневен ред. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо председател, моля да ме 

включите в точка втора – промени в ОИК, и в точка пета – 

изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги има ли 

желаещи да се включат в и без това дългия дневен ред? 

Колегата Цанева, заповядайте. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля,  госпожо председател, да ме 

включите в точката за изплащане на възнаграждения – пета точка, 

както и в точка шеста – Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване, колеги, на дневния ред с 

допълненията. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

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

против – няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Проект за решение относно унищожаване на 

останалите в областната или общинска администрация 

бюлетини (резерви) и формуляри на изборни книжа от изборите 

на 27 октомври 2019 г. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както и предния път на 

заседанието по повод писмо от Столична община се уточнихме в 

началото на тази седмица да приемем решение за унищожаването на 

резерва бюлетини и на останалите формуляри на изборни книжа, 

които не са предоставени на секционните избирателни комисии, като 

в същото решение уредим случаите, когато има съдебно 

производство след оспорване на изборен резултат, унищожаването 

да се извърши след влизане в сила на решението, да не искаме да ни 

изпращат протоколите за унищожаването на бюлетините, ако 

прецените. В т. 3 да предвидим, че тези протоколи се съхраняват в 
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администрацията и при необходимост Централната избирателна 

комисия винаги може да ги изиска. 

Ако приемем това решение, да го изпратим на кметовете на 

общини и на областните управители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за решение. Дискутирахме го в предишното заседание. 

Има ли изказвания, бележки? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване, колеги, на решението. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1690-МИ. 

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Проекти на решения за промени в състави на ОИК. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-1512 от 

18.11.2019 г. с предложение-молба за смяна на член на ОИК в 

община Стамболийски. 

Изготвил съм проект на решение, което се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание и 

то е с приблизително следното съдържание. 

Предложението е от Стоян Димитров Богданов – 

преупълномощен от Георги Мараджиев, областен координатор на 

ПП ГЕРБ – Пловдив-област, с предложение за замяна на Теодора 

Ивайлова Вълканова – член на ОИК – Стамболийски, област 
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Пловдив, с Величка Андонова Ангьозова. Госпожа Вълканова е 

назначена за заместник-кмет на община Стамболийски на 11 

ноември 2019 г. Към предложението са приложени: декларация по 

чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и 

чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование. 

Те пристигнаха по-късно, още нямаме оригиналната 

декларация, но тя ще дойде. 

Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, 

т. 3, ИК за освобождаване на Теодора Ивайлова Вълканова като член 

на ОИК – Стамболийски и съответно за назначаване на Величка 

Андонова Ангьозова за член на ОИК – Стамболийски. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във 

връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс предлагам да одобрим 

решение, с което освобождаваме като член на ОИК – Стамболийски, 

област Пловдив, Теодора Ивайлова Вълканова, ЕГН … и да 

анулираме издаденото й удостоверение. Да назначим за член на 

ОИК – Стамболийски, област Пловдив Величка Андонова 

Ангьозова, ЕГН …. 

На назначения нов член на ОИК да бъде издадено 

удостоверение. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Има ли изказвания по проекта за решение? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1691-МИ. 

Колега Чаушев, имате думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-10-286 от 

21.11.2019 г. е постъпила молба от Александра Герева за 

освобождаване й като председател на ОИК – Костенец, поради 

встъпването й в служебно правоотношение, което е несъвместимо с 

качеството й на председател на ОИК. Съответно е постъпило и 

предложение от общинския ръководител на ПП ГЕРБ Йордан 

Ангелов с предложение на мястото на Александра Герева за 

председател да бъде назначена Снежана Сандова. 

Преписката е дошла по електронен път с уговорка да се 

получи съответно в оригинал. Приложена е диплома за висше 

образование и съответната декларация съгласно закона от 

предложената за назначаване за председател на ОИК Снежана 

Ангелова Сандова. 

Поради това предлагам да освободим като председател на 

ОИК – Костенец, Александра Иванова Герева и да назначим за 

председател на ОИК – Костенец Снежана Ангелова Сандова със 

съответния ЕГН. 

Предлагам да гласуваме този проект за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Ако няма, моля, процедура по гласуване на решението. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 
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Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1692-МИ. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Доклад относно разяснителна кампания. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, 

получили сме сертификатите относно публикуването на 

видеоклиповете на Българска национална телевизия, отчета с 

излъчванията и данните от КАБ са публикувани във вътрешна мрежа 

в папка с моите инициали от днешно заседание.  

Излъчванията са 552 в каналите на БНТ 1, 2, 3 и 4. 

Моля да се запознаете. 

Докладвам го за сведение. 

С вх. № МИ-20-99 сме получили отчет на „Видин вест“, 

който ще приложим към папката с отчетите. 

Да ви уведомя, че социологическа агенция „ТРЕНД“ е 

представила доклада си в деловодството. Ще имаме работна среща с 

тях, за да презентират доклада си.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Току-що го 

разпределих.  

 

Продължаваме, колеги, по точка пета от дневния ред: 

5. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Господин Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Постъпило е искане от ОИК – 

Гурково, област Стара Загора, за изплащането на възнаграждение за 

проведено дежурство на 14.11.2019 г. от председател, заместник-
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председател, секретар и трима членове. Дежурството е дадено във 

връзка с воденото дело в Административен съд – Стара Загора, с 

което се оспорват изборните резултати от проведените избори в 

община Гурково. 

В тази връзка е допуснато от съда повторно преброяване в 

няколко секции на бюлетините за изборите за общински съветници. 

В тази връзка и съгласно Определението на 

Административния съд това преброяване трябва да бъде извършено 

в община Гурково, в общинската администрация в присъствието на 

Общинската избирателна комисия като страна и съответно вещите 

лица и жалбоподателите. 

В тази връзка считам, че е налице основание съгласно наше 

решение за изплащането на възнаграждение и предлагам да бъде 

изплатено възнаграждение за проведено дежурство от посочените 

членове на Общинска избирателна комисия – Гурково, на 

14.11.2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Ако няма, моля, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение за одобряване възнаграждения на ОИК – 

Гурково, за проведено дежурство. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Колегата Николов е по дневния ред. Заповядайте, колега 

Николов. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам искане с вх. № МИ-27-151 от 

18.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Троян, което е 

подписано от председателя и секретаря на Общинската избирателна 

комисия. Искането е във връзка с изплащане на възнаграждение за 

проведено заседание на 13.11.2019 г.  Причината за проведеното 

заседание е подадено заявление за оставка от общински съветник и 

съответно прието второ решение, с което се обявява за избран за 

общински съветник следващия в съответната листа. 

Към искането са приложени заявлението на съответния 

общински съветник, Протокол № 26 от 13.11.2019 г., решенията на 

Общинската избирателна комисия № 213 и № 214, както и справка 

за присъствалите на заседанието. Присъствали са всички членове на 

комисията. 

Искането е окомплектовано със съответния контролен лист, 

както и със счетоводна справка от страна на финансовия контрольор 

на Централната избирателна комисия. 

Моля за протоколно решение, с което да се утвърди разходът 

за възнаграждение за проведеното заседание на 13.11.2019 г. на 

всички членове на комисията в размер на 714,21 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение за проведено заседание за освобождаване на един 

общински съветник. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Предложението се приема. 

 Заповядайте, колега Николов, за следващия Ви доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, също по тази точка ви докладвам искане, което е с 

вх. № МИ-27-160 от 20.11.2019 г. от Общинска избирателна комисия 

– Ловеч. Искането е за изплащане на възнаграждение за проведено 

заседание и проведени дежурства на Общинската избирателна 

комисия. Заседанието е проведено на 14.11.2019 г. по повод – и в 

дневния ред е третирано – извършване на оглед на изборни книжа и 

материали от вещи лица, които са назначени по съответно 

административно дело за оспорване на изборните резултати в 

Административен съд – Ловеч. 

По повод на съответното искане към него са окомплектовани 

Протокол № 29 от 14.11.2019 г. от заседание на Общинската 

избирателна комисия, Решение № 230 на Общинската избирателна 

комисия, самото Определение на Административния съд, с което е 

разпоредено съответно вещи лица да направят съответните огледи.  

На заседанието са присъствали 12 от общо 13-те члена на 

Общинската избирателна комисия.  

Както вече казах, проведено е и дежурство. Представен е 

присъствен лист за заседанието, проведено на 14.11.2019 г. С 

решението, което споменах, че е прието - № 230 – е взето решение за 

извършване на оглед на изборните книжа и материали. 

Искането е подписано от председателя и от секретаря на 

комисията. То е окомплектовано и с контролен лист от страна на 

финансовия контрольор на Централната избирателна комисия. 

Моля за протоколно решение, с което се утвърждава разход 

за заседание на 14.11.2019 г. и дежурство на Общинска избирателна 

комисия – Ловеч, общо с осигурителните вноски в размер на 661,01 

лв. Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 

Колега Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам ви искане за изплащане на възнаграждение с вх. 

№ МИ-27-142/1 от 18.11.2019 г. Искането е от ОИК-Червен бряг, за 

дадено дежурство на 18.11.2019 г. Дежурството е дадено от 

председателя, секретаря и двама членове на ОИК във връзка с 

приемане, входиране, обработка и обсъждане на получено 

разпореждане № 5263 от Административен съд – Плевен, 

Определение № 2279 от Административен съд – Плевен, писмо от 

КПКОНПИ относно решение № РС 567418074 и писмо на ЦИК с вх. 

№ 253 от 14.11.2019 г. 

Приложени са копия от цитираните документи. Изготвен е 

контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащане на 

227,43 лв. на ОИК – Червен бряг, за дадено дежурство на 

18.11.2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Таня Йосифова); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, постъпило е 

искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Попово, с вх.      

№ МИ-27-167 за проведено заседание на 12.11.2019 г. и две 

дежурства – на 13 и 14 ноември 2019 г. Заседанието е било във 

връзка с административно дело № 265, образувано по жалба на 

Реджеб Мехмедов, обжалващ Решение № 282-МИ за избрания за 

кмет на кметство в с. Славяново. 

На 12 ноември в проведеното заседание, видно и от 

протокола, комисията е приела становище, което да изпрати до съда 

във връзка с делото. На 13 и на 14 – дадените дежурства, на 13-ти от 

председател и член, а на 14-ти – от член, са във връзка с процесуално 

представителство на самото дело, което от 13-ти е отложено и за 14-

ти. Към преписката имаме контролен лист заедно със счетоводна 

справка. 

Предлагам във връзка с вече наши решения № 1666 и 1685 да 

вземем решение да бъдат изплатени възнагражденията относно 

проведено заседание на 13-ти от председател, двама заместник-

председатели, секретар и 9 члена – общо 13 членове на комисията, 

както и две дежурства на 13-ти и едно дежурство на 14-ти ноември 

на обща стойност като разход 884,45 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

На 13-ти е било делото и на 14-ти пак делото в съда? Така ли е? Да. 

Освен процесуалния представител другият колега какво е търсел 
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там? Какво прави другият по-точно? Те хубаво са взели решение, но 

процесуалният представител пред съда е председателят, 

предполагам. 

Аз съм против това двама души да се явяват. Очевидно 

представителството е от единия, както е било и на втория ден. Тези 

масовки….. По двама сме казали да ходят? Пред съда става дума.  

Аз ще гласувам против, колеги. Дайте да поговорим малко за 

това становище, което взимат 15 души, двама души ходят и 

представляват… 

Други колеги? 

Колеги, аз ще ви предложа да разделим гласуването на две – 

веднъж възнаграждението за заседанието за становище, другото за 

процесуалното представителство, за да е ясно в крайна сметка какво 

е нашето становище и как считаме, че трябва да се представлява 

ОИК пред съдилищата. Не е въпросът за конкретния случай, 

въпросът е и принципен. 

За този случай тогава да проверим дали председателят е 

юрист и може да осъществява представителство. Не виждам 

изказвания. Разбрах какво е становището. 

Предлагам първо да гласуваме протоколно решение. Ако 

искате, изцяло да гласуваме, колеги, да не го разделяме, но утре пак 

ще има, други колеги също докладват такива доста големи 

възнаграждения. 

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

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

(Стефка Стоева). 
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Предложението се приема. 

Колега Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, постъпило е искане за изплащане на 

възнаграждение на Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина. 

Искането е за изплащане на три дежурства на председателя. Едното 

дежурство е на 12.11.2019 г., другото дежурство е на 16.11.2019 г. и 

третото дежурство е на 18.11.2019 г., като първите две дежурства – 

на 12 и на 16 ноември – са във връзка с подготовка на две дела пред 

Административен съд -  Враца. Делата са № 780 и № 788. 

На 17.11.2019 г. има проведено и едно заседание на 

комисията за замяна на общински съветник. Има подадена оставка и 

за обявяване на следващия. На това заседание на 17.11.2019 г. са 

присъствали председател, двамата заместник-председатели, 

секретарят и осем членове. 

Последното дежурство – само от председателя – на 

18.11.2019 г. е във връзка с предоставяне на въпросните документи 

на общинската администрация за новоизбрания общински съветник.  

Аз, колеги, предлагам да изплатим възнагражденията. Има 

приложена справка и контролен лист от финансовия контрольор. 

Така че, колеги, предлагам да одобрим изплащането на 

сумата от 852,53 лв. на Общинска избирателна комисия – Бяла 

Слатина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 

Колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам няколко преписки с искания 

за изплащане на възнаграждения. Ще започна с най-чистата 

преписка. Това е предложение от ОИК – Опан, за изплащане на три 

дежурства от председател, заместник-председател и член на 

комисията, които на 11.11.2019 г. са предали документите на 

общинската администрация. Приложен е протокол – кои са 

присъствали, кой е присъствал от страна на общината, както и 

предадените материали по опис. 

Имаме счетоводна справка, както и контролен лист. Общата 

сума на възнаграждението е 174,00 лв. за председател, заместник-

председател и член, които са предали материалите на общинската 

администрация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Не виждам изказвания. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 

Продължавайте, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Втората преписка е предложение 

от ОИК – Дулово. Да бъде изплатена равностойността на 

предвиденото за едно заседание, което е проведено на 19.11.2019 г., 

и за едно дежурство от председател, заместник-председател и член. 

На заседанието е взето решение за смяна на процесуалния 
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представител, тъй като междувременно ние с решение от 

предходната дата сме сменили председателя на ОИК.  

На заседанието са присъствали всички седем членове, 

секретар, двама заместник-председатели и един председател. 

Имаме решението, протокола. Качен е на страницата. 

Това е, което мога да проверя. Решението е било просто да се 

смени предходния председател, който е бил процесуален 

представител, с новия. 

Колкото до дежурствата, на 20.11.2019 г. съдът е отсъдил да 

се преброят бюлетините от втория тур по жалба на единия от 

кандидатите и председателят, заместник-председателят и член са 

извършили отваряне на помещението, занасяне на чувала в съда 

заедно с представител на МВР. Отворили са, установили са, че не е 

този чувал, защото това е чувал от първия тур, върнали са се, 

сменили са чувалите, направили са преброяването. Горе-долу целия 

ден на 20.11.2019 г. са били заети с тази работа. Това е смисълът на 

тяхното дежурство. 

Общата сума, включително осигурителните вноски, е 782,00 

лв. Това е, което мога да докладвам. Тоест, едно заседание и 

дежурство на трима, които са извършили дейностите, необходими за 

приключване на делото в съда.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 
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Заповядайте, господин Димитров, за следващия Ви доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Другата преписка, която е 

позабавена, тя е за изплащане на пет дежурства на председателя на 

ОИК, който ние сме сменили по нейно заявление на 17-ти. Тя се е 

явявала по пет дела и иска да й бъдат изплатени пет дежурства. 

Възникна въпросът, че всъщност иска да й се изплатят 

дежурства и в неделя. Това е неделята преди 17.11.2019 г. Самата 

госпожа Димова обяснява, че е готвела писмено становище предвид 

жалбата, за което са приложени доказателства в преписката. На 18-

ти е имало две съдебни заседания, които са продължили след това на 

20-ти и т.н. Това е въпросът за неделята. 

Между другото, четири от тези дела са прекратени, по петото 

е извършено преброяване на бюлетините. Но това е, че е 

продължило при следващия председател, който е бил упълномощен 

да представлява процесуално Общинската комисията. 

В тази преписка искането за изплащане е за пет дежурства на 

стойност 319,00 лв. с осигурителните вноски. 

Имаме счетоводна справка, контролен лист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Той беше отложен предишния път, за да видим как стои въпросът с 

неделята. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Преди това имах искане за едно 

заседание, но то попадаше в седемдневния период веднага след 

обявяване на резултата. Така че това не е включено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изяснен е случаят. Има 

ли изказвания, колеги? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на протоколното 

решение. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, още пет докладчика има по тази точка. Предлагам 

обаче да прекъснем обсъждането, защото да дошли представители 

на Агенция „ТРЕНД“. Да ги изслушаме, да проведем с тях работна 

среща.  

Само преди това да ви докладвам, че току-що на мен ми 

докладваха жалба от Сдружение „Гражданска платформа“ – П. В. С. 

и М. Д. Д. чрез адвоката Петър Славов – вероятно  - жалба срещу 

отказ на ЦИК…. – се нарича,  госпожо Бойкинова.  Нашето писмо е 

схванато като отказ. Така че резолирам по компетентност на 

Административен съд -  София-град. 

Прекъсваме заседанието. 

 

(след прекъсването) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

продължаваме заседанието с точката за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

 Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви със съответния 

входящ номер едно искане от ОИК – Свищов, за изплащане на 

възнаграждения на членовете на ОИК – Свищов. Искането е 

подписано от председателя госпожа Димитрова, както и от 

заместник-председателя  господин Папазов. 

Искането е във връзка с извънредно дежурство, което е 

проведено на 19.11.2019 г., на което е подготвена, комплектована и 
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изпратена преписка по издаден АУАН под № 2 от 28.10.2019 г. за 

изпращане на областния управител в област Велико Търново. 

Приложена е счетоводна справка под № 159, както и 

контролният лист със съответните реквизити. Размерът на исканите 

възнаграждения е 174,23 лв. с осигурителните вноски. 

На проведеното заседание са присъствали председател, 

заместник-председател и един член. Самото заседание е проведено 

на 19.11.2019 г., както казах. 

В тази връзка ви предлагам, колеги, да вземем протоколно 

решение, с което да бъде изплатено възнаграждението на ОИК – гр. 

Свищов. 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли предложения по така предложеното 

протоколно решение? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Свищов. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Георгиева, заповядайте за доклад. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви три искания за 

изплащане на възнаграждения на общински избирателни комисии. 

Най-напред – Общинска избирателна комисия – Пещера, 

област Пазарджик. Провели са дежурство на 12.11.2019 г. 

Дежурството е било във връзка с отваряне и затваряне на 

помещението за съхраняване на изборните книжа и съпровождането 

им до Административен съд – Пазарджик. От страна на Общинската 
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избирателна комисия са присъствали председател, заместник-

председател и двама членове. 

В същия ден се е провело и заседанието на съда. На него са 

присъствали освен същите членове и председателят на Общинската 

избирателна комисия. Фактически всичко се е провело в един ден и 

възнаграждението, което се иска, е за председател, заместник-

председател и двама членове в рамките на 227,43 лв. 

Приложени са съответно решението на Общинската 

избирателна комисия за участниците при отваряне и затваряне на 

помещението, протоколът, който е съставен съвместно с общинската 

администрация, както и контролен лист и счетоводна справка за 

исканите средства. 

Предлагам на Централната избирателна комисия да одобри с 

протоколно решение сумата от 227,43 лв. за четири души, дали 

дежурства от Общинска избирателна комисия – Пещера, на 

12.11.2019 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

предложения по предложения проект за протоколно решение?  

Ако няма, моля процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждението на ОИК – Пещера. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Бойчо 

Арнаудов).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Георгиева, за доклад. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

искане от Общинска избирателна комисия – Белоградчик, област 

Видин, за проведено заседание на 14.11.2019 г., на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 
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осем от членовете. Заседанието е проведено във връзка с 

освобождаване на общински съветници и обявяване за избрани 

такива от следващите в съответната листа. 

Приложен е протокол от заседанието, както и съответните 

решения, които са взети по време на заседанието. Приложен е 

контролен лист и счетоводна справка. Сумата, за която става въпрос, 

е в рамките на 661,01 лв. 

Предлагам на Централната избирателна комисия с 

протоколно решение да одобри тази сума за проведено заседание на 

14.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Белоградчик. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Белоградчик. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Георгиева, за следващия Ви доклад. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Докладвам искане от 

Общинска избирателна комисия – Провадия, област Варна. То е във 

връзка с проведено заседание от Общинската избирателна комисия 

на 18.11.2019 г. в състав председател, двама заместник-

председатели, секретар и седем от членовете на комисията. На това 

заседание са взети решения за предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветници и съответно за обявяване за 

общински съветници на следващите в листата. 

Приложен е протокол, съответните решения, както и 

контролен лист и счетоводна справка. Сумата е 607,81 лв.  
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Предлагам на Централната избирателна комисия с 

протоколно решение да утвърди сумата за изплащане 

възнаграждение на Общинска избирателна комисия – Провадия, за 

заседание, проведено на 18.11.2019 г.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения по плащането на ОИК – Провадия? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане 

възнаграждението на ОИК – Провадия. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане от Общинска избирателна 

комисия – Брусарци, за изплащане на възнаграждение за едно 

проведено заседание на 11.11.2019 г., на което са присъствали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и седем члена. 

Искането е на стойност 607 лв. с осигурителни вноски. 

Заседанието е било проведено във връзка с изпълнение на 

изискванията за обявяване на списък А и списък Б от изборите на 27 

октомври 2019 г. и предаване на общинската администрация на 

изборните книжа на ОИК за съхранение.  

Представен е списък на присъстващите членове на ОИК – 

Брусарци, справка за конкретните дейности, извършени от ОИК, 

протокол от заседанието, взетото решение и дневен ред. Към 

искането е приложена счетоводна справка и контролен лист. 

Предлагам да изплатим исканото възнаграждение. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за ОИК – Брусарци. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Брусарци. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Арнаудов, за следващия Ви доклад. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, постъпило е искане от ОИК – 

Монтана, за изплащане на четири дежурства и едно заседание на 

обща стойност 3 571 лв. 

Само ще ви кажа, че те са провели дежурства, на които е 

присъствала цялата ОИК, неизвестно защо. Това са дежурствата на 

05.11.2019 г. и на 06.11.2019 г. относно приготвяне на документи по 

административно дело по депозирана жалба в Административен съд 

– Монтана. 

Това според мен е недопустимо. След това са дали дежурство 

на 08.11.12019 г. – отново цялата ОИК по разпореждане на съдията 

по същото дело, за готовност за броене на бюлетини в присъствието 

на ОИК – Монтана. На 09.11.2019 г.  отново са дали дежурство 

цялата ОИК – Монтана, относно приготвяне на документи по 

депозирана жалба в Административен съд – Монтана, от кандидат за 

кмет. 

Към настоящия момент аз съм изготвил едно писмо, което се 

намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно 

заседание, с което да ги информираме за следното – че сме взели 

решение № 1685 с дата 20.11.2019 г., а тяхното искане е с дата 
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19.11.2019 г. Сега с това писмо ще им кажем да си съобразят 

искането с нашето решение и да имат предвид, че на основание т. 7, 

буква „в“ при проведено дежурство се изготвя справка, подписана от 

председателя и секретаря на комисията, в която се описва на какво 

основание какви дейности са изпълнени и от кои членове на ОИК. 

Моето предложение, както казах, е да ги информираме, че 

Централната избирателна комисия ще прегледа новото предложение, 

което ще пристигне от тях, и ще прецени дежурствата за колко 

човека са и дали са били необходими и т.н. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на  господин Арнаудов. Виждате проекта на писмо до 

Общинска избирателна комисия – Монтана. Има го качено. 

Колеги, има ли предложения по предложения проект на 

писмо до ОИК – Монтана? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение на ОИК – Невестино, за заседание, 

което се е състояло на 05.11.2019 г. Тук искам да кажа, че в ОИК – 

Невестино, не е имало втори тур. На това заседание са присъствали 

председател, заместник-председатели – двама, секретар и седем 

членове. Заседанието е било проведено, за да се определи 

представител по заведени административни дела и жалби. 

Предлагам да изплатим възнаграждението за това заседание.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на протоколно 

решение за изплащане на възнаграждение на ОИК – Невестино. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева, за следващия Ви доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Имам още един доклад. Предлагам ви да 

одобрим изплащането на възнаграждение на ОИК – Ракитово, област 

Пазарджик, за проведени две заседания. Едното е на 13.11.2019 г., на 

което са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и седем членове. Второто, проведено на 20.11.2019 г., на 

което заседание са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и пет членове. 

И двете заседания са проведени във връзка с освобождаване и 

съответно обявяване на следващ от съответната квота. В двата дни 

са за различни лица. 

Предлагам да изплатим и двете заседания, проведени на 

13.11.2019 г. и на 20.11.2019 г. от ОИК – Ракитово. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Ракитово. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Чаушев, имате думата. Заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-140 от 

13.11.2019 г. сме получили искане от ОИК – Черноочене, за 

изплащане на проведено заседание на 13.11.2019 г., на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

петима членове, на което заседание съответно са обявили списък А и 

списък Б за проведени избори на 27 октомври и съответно предлагам 

да се одобри изплащането на възнаграждението въз основа на т. 1, 

буква „и“ от Решение № 1685-МИ от 2019 г. То е във връзка с наше 

Решение № 1666-МИ от 08.11.2019 г. на ЦИК.  

Освен това се иска заплащане на дежурство, проведено на 

12.11.2019 г. от заместник-председател и член във връзка с 

подготовка на материалите за провеждането на това заседание. 

Поради това предлагам да им се изплатят и дежурствата въз 

основа на т. 6, буква „а“ от наше Решение № 1685-МИ от 

20.11.2019 г.   

По преписката има контролен лист за извършен 

предварителен контрол преди поемане на задължение, като общата 

сума за заседанието и дежурствата е 611,80 лв. Предлагам да се 

одобри изплащането на тези възнаграждения за ОИК – Черноочене. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за одобряване на 

възнаграждението на ОИК – Черноочене. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Следващото искане е пак от ОИК – 

Черноочене и е с вх. № МИ-27-164 от 20.11.2019 г. за проведено 

заседание на 20.11.2019 г., на което са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, секретар и седем членове, на което 

са обсъждали писмо от кмета на община Черноочене за създаване на 

условия за работа на Общинска избирателна комисия и съответно са 

взели решение със съответни препоръки за тяхната работа в техния 

мандат. 

Поради това аз предлагам на основание т. 1, буква „и“ и т. 15 

от Решение № 1685-МИ от 20.11.2019 г. да им се изплати това 

възнаграждение за заседание, като се иска и изплащане на едно 

дежурство на 19.11.2019 г. за подготовката на това заседание от един 

член, съответно за подготовка на това заседание и на основание 

наше Решение № 1685-МИ от 20.11.2019 г. т. 6, буква „а“ предлагам 

да се изплати и това дежурство. 

По преписката има и съответния контролен лист за 

предварителен контрол, а сумата е 661,01 лв.  

Предлагам да се одобри и това възнаграждение за ОИК – 

Черноочене. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за одобряване и на 

това възнаграждение на ОИК – Черноочене. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, връщаме се на точка трета от дневния ред: 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, дошло е писмо от 

кмета на община Поморие с вх. № МИ-06-694/2 от 25.11.2019 г., с 

което ни казват, че във връзка с Определение на Административен 

съд -  гр. Бургас, са отворили помещение и ни прилагат две заповеди 

на кмета на общината, самото Определение на Административен съд 

– Бургас, както и протоколите за отваряне на помещението – 2 броя. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам писмо от кмета на община Плевен, пристигнало с 

вх. № МИ-06-753 от 22.11.2019 г., с което ни казват, че във връзка с 

административно дело по повод оспорване на решение на ОИК – 

Плевен, е отворено запечатано помещение, вадени са протоколи и 

т.н. Отново ви го докладвам за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви, господин Арнаудов. 

 

Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред: 

6. Разни.  

 Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председателстваща. 

Колеги, докладвам писмо с вх. № МИ-00-134 от 22.11.2019 г. 

Писмото е от "Информационно обслужване" АД. С писмото ни 

изпращат справка за броя на анализираните протоколи с 
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несъответствия от първи и втори тур на изборите за общински 

съветници и за кметове, съответно бройката е 1831 на първи тур и 

102 протокола от втори тур. 

Броят на протоколите с несъответствия беше необходим, за 

да бъдат добавени числата в увода на бюлетина така, както 

гласувахме при приемането на увода. Числата са добавени вече.  

Така че докладвам писмото за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви,  господин Войнов. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е отговор до Районен съд – 

Велинград. С писмото си Районният съд иска от Централната 

избирателна комисия да предоставим справка от сайта на 

„Избори.БГ“ за това откъде сме получили информация относно 

подаден сигнал в деня на изборите – 16.05.2019 г. – от ПП ГЕРБ или 

от А. Ю. М. от с. Грашево, община Велинград, срещу М. О. от с. 

Грашево и на база на какво сме публикували тази новина. Същата 

справка е необходима на съда за прилагане по НЧХД по описа на 

Районен съд – гр. Велинград, насрочено за разглеждане в открито 

съдебно заседание на 13.12.2019 г.   

Направих справка в регистъра на Централната избирателна 

комисия. Ние на 26.05.2019 г. не сме получавали такъв сигнал. Такъв 

сигнал е получил РИК – Пазарджик, видно от техния регистър. Аз 

съм извадила този сигнал и той е изпратен до Районна прокуратура – 

Велинград, по компетентност. 

Предлагам да отговорим на Районен съд – Велинград, че 

Централната избирателна комисия не разполага със справка от сайта 

на „Избори.БГ“ и че приложено им изпращаме копие от електронния 

регистър на РИК – Пазарджик, от който е видно, че сигналът е 
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изпратен по компетентност на Районна прокуратура – Велинград. 

Просто запитването трябва да си го направят до сайта. 

Преписката е с вх. № МИ-08-142 от 14.11.2019 г. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля, погледнете това дали не е 

същото. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, само че тук делото е за 

16.12.2019 г., разпореждането е с друг номер и делото е друго. Това 

е № 246, а при мен е дело № 247, но едно и също искат. И двете са до 

ЦИК и за 26.05.2019 г. са и двете – за изборите за Европейски 

парламент. Една и съща информация искат, но са две дела НЧХД. 

Уважаеми колеги, постъпило е в Централната избирателна 

комисия още едно писмо от Районен съд – Велинград. 

Информацията, която се иска от Централната избирателна комисия, 

е същата, но тя да послужи обаче по друго дело – НЧХД № 246, 

което е насрочено за 16.12.2019 г. 

Предлагам и по него същия отговор. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложенията на госпожа Бойкинова за двата идентични 

отговора. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изпращане на тези 

отговори до Районен съд – Велинград. 

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

Димитър Димитров, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо по електронната поща от  господин        П.        П., който 

казва: може ли лице, което не живее в населено място, да бъде член 
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на секционна избирателна комисия. Лицето е с постоянен адрес във 

Велинград, а е член на СИК в София.  

Предлагам да отговорим на  господин П., че съгласно чл. 95 

от Изборния кодекс за членове на СИК се назначават лица, които 

имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български 

език. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на предложения от 

докладчика отговор. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да 

изпратим едно писмо до ОИК – Крумовград, във връзка с това, че те 

са ни изпратили акт за установяване на административно нарушение 

№ 1, снимки, CD. Изпратили са ни цялата преписка по издаването на 

акта за установяване на административно нарушение. 

След като го прегледах обаче, установих, че той не е връчен 

на нарушителя. Предлагам с писмо да върнем преписката на 

Общинска избирателна комисия – Крумовград, за връчване на акта 

за установяване на административно нарушение, тъй като съгласно 

чл. 52, ал. 2 от ЗАНН, когато наказващият орган – в случая 

Централната избирателна комисия – установи, че актът не е 

предявен, същият веднага следва да бъде върнат на актосъставителя 

за неговото връчване. 



32 

 

Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 27а Централната избирателна 

комисия довършва започнатите административнонаказателни 

производства след изтичане срока с пълномощията на РИК. За ОИК 

няма разпоредба и тъй като те са с мандат, считам, че те следва да 

довършат тази процедура и едва след връчване на акта да ни бъде 

изпратена административнонаказателната преписка, за да може 

Централната избирателна комисия като наказващ орган да прецени 

дали следва да ангажира тази отговорност на нарушителя. 

Моля да гласуваме писмото. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Бойкинова. Има ли други 

предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване на писмото до ОИК 

– Крумовград. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение, че е постъпило възражение от Информационна агенция 

БЛИЦ срещу акт № 29-МИ, като възражението ще бъде подробно 

докладвано при вземане на решението за налагане на глоба или 

имуществена санкция. 

Докладвам ви също така, че с писмо район „Средец“ ни 

уведомява, че акт № 32 на Централната избирателна комисия е 

изпратен по компетентност на район „Сердика“ за връчване. 
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Докладвам ви също така за сведение едно постановление за 

отказ да се образува досъдебно производство от Районна 

прокуратура – гр. Асеновград. С две думи, това производство е 

започнало по оплакване на  господин Банков, който е кандидат за 

кмет на с. Козаново затова, че е заплашен с опит за убийство от 

госпожа А. Ф. затова, че това е едно престъпление – закана за опит 

за убийство, а другото е, че е регистрирала над 70 лица в с. 

Козаново, за да гласуват за нея.  

Проверката е установила, че всъщност има подадени 25 

заявления и те отговарят на условията за регистрация. Проверени са, 

няма нарушения, поради което мотивирано районният прокурор 

отказва да образува досъдебно производство. 

Докладвам ви го за сведение. 

Уважаеми колеги, докладвам ви едно писмо до председателя 

на Централната избирателна комисия и на вниманието на 

председателя на ОИК – Неделино. То е във връзка с извършвана 

проверка по описа на Специализирана прокуратура, но писмото ни е 

от Комисията за противодействия на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество. Молят да им бъде предоставена 

информация констатирани ли са нарушения при произвеждане на 

местните избори през 2019 г. в гр. Неделино и по-точно дали в 

списъците на гласоподавателите са включени лица, които не 

пребивават на територията на града? Констатирани ли са конкретни 

нарушения в първа секция, където се предполага, че са включени 

три лица, както и други възможни лица? Има ли констатирани 

нарушения, включително в с. Средец, свързани с дейността и 

участието на  господин Кехайов, кмет на община? Има ли 

доказателства за извършени неправомерни действия от негова 

страна? В тази връзка извършени ли са проверки? 

Молят за спешност. Аз направих справка в регистъра в 

изборния ден, както в нашето деловодство, и не установих да сме 
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получавали такива сигнали във връзка с тази секция, във връзка с 

тези лица и тъй като считам, че компетентна е ОИК – Неделино, и 

писмото е адресирано на вниманието на председателя на ОИК – 

Неделино, предлагам да отговорим с едно писмо, че в Централната 

избирателна комисия не сме получавали сигнали с твърдените 

нарушения  и компетентна да се произнесе по тази информация, е 

Общинска избирателна комисия – Неделино, към която е и 

адресирано писмото. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Колеги, ако няма други предложения, моля процедура по 

гласуване за изпращане на писмо до Комисията за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против – 1 

(Ерхан Чаушев,). 

Предложението се приема. 

 Госпожо Солакова, заповядайте за доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо, получено в ЦИК от директора на Дирекция „Финанси“ в 

администрацията на Народното събрание, с приложени счетоводни 

документи за разходите за сметка на ЦИК за топлоенергия, 

електроенергия и вода за м. октомври в размер на стойност 2 866,12 

лв. Приложена е справката. 

Предлагам да се изплати от счетоводството. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 
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Ако няма, моля, процедура по гласуване за одобряване на 

разхода. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

едно писмо, получено от АПИС с приложена оферта за абонаментно 

ползване на правно-информационната система. Моля да се 

запознаете. 

Докладвам ви едно становище във връзка с приемо-

предавателни протоколи за установяване на състоянието на 

наличното оборудване в помещенията, които ни бяха предоставени 

от Народното събрание за ползване в изборния период – при 

приемането на протоколите от общинските избирателни комисии - и 

най-вече в помещенията, където беше разположен изчислителният 

пункт към Централната избирателна комисия. Знаете, че при 

докладването на приемо-предавателните протоколи възложихме на 

госпожа Манолова за становище като директор на Дирекция 

„Администрация“. Становището е с вх. № ЦИК-09-214 от 

22.11.2019 г. Както става ясно и от становището, госпожа Манолова 

лично е присъствала при огледа на помещенията при предаването на 

ключовете. Наистина състоянието е било такова, каквото е отразено 

в самите протоколи. 

Както ви казах, тези столове, описани в констативния 

протокол от 13.11.2019 г. по зали, това са били помещения, които 

Централната избирателна комисия предостави на "Информационно 
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обслужване" АД там да се ситуира и да се организира 

изчислителният пункт за повторното въвеждане на протоколите. 

Виждате предложението. Централната избирателна комисия 

да поиска оферта за ремонт на столовете в предоставените на ЦИК 

помещения чрез Народното събрание, като разходите за ремонта на 

27 от столовете, за които е констатирано, че са с влошено състояние, 

да бъдат поети от "Информационно обслужване" АД, а за останалите 

два броя столове разходите да бъдат за сметка на бюджета на 

Централната избирателна комисия. 

Уважаеми колеги, предлагам ви да приемем така направеното 

предложение, да се изиска офертата и след получаване на тази 

оферта тя да бъде предоставена, за да може да бъдат заплатени 

разходите за 27 стола от "Информационно обслужване" АД, за което 

да изпратим писмо. А за два броя столове разходите да бъдат поети 

от бюджета на Централната избирателна комисия – по възможност 

от план-сметката. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам докладна записка 

от госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-216 от 25.11.2019 г. за 

сторниране на обороти по сметката на Централната избирателна 

комисия. Виждате, към докладната записка е приложено и проект на 
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писмо до Министерството на финансите, Дирекция „Държавно 

съкровище“, с копие до Дирекция „Държавни разходи“ с молба да 

разрешат БНБ – Централно управление, да сторнира оборотите на 

Централната избирателна комисия със 700 лв., представляващи 

възстановен депозит от прекратен договор за наем. 

Моля за одобрение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли друго предложение? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, въз основа на одобрени и 

изплатени възнаграждения през м. октомври и ноември 2019 г. на 

общинските избирателни комисии за проведени заседания трябва да 

се извърши корекция по бюджета на Централната избирателна 

комисия, като се увеличат трансферите със 17 359 лв. Посочени са 

общините с размера на трансферираните суми. Със същата сума се 

намаляват разходите по бюджета на ЦИК. 

Предлагам да упълномощим председателя на Централната 

избирателна комисия на основание чл. 112, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси в съответствие с указанията на министъра на 

финансите да утвърди корекцията по бюджета на Централната 

избирателна комисия, за което да уведомим министъра на 

финансите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения? Не виждам. 
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Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против – няма.  

Предложението се приема. 

 Госпожо Солакова, имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение от 

община Чипровци ви представям на вниманието получено писмо с 

приложени протоколи, заповед за назначаване на комисия по реда на 

чл. 445 – неправилно е посочено като чл. 287 – от 28.10.2019 г. и от 

04.11.2019 г. за отваряне на помещението и поставяне на книжата от 

произведените избори – първи и втори тур. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви едно писмо, получено по електронната поща, 

от председателя на Общинска избирателна комисия – Бобов дол. 

Колеги, тъй като е образувано административно дело № 550/2019 г. 

на Административен съд -  Кюстендил, по делото са представени 

екземплярите от протоколи на секционна избирателна комисия. В 

случая става дума за четвърта секция в община Бобов дол от 

изборите за общински съветници, тъй като в този протокол на 

секционната избирателна комисия са нанесени доста корекции върху 

екземпляр, който е предоставен на съда, поправките не личат 

достатъчно ясно. Поради това председателят на Общинската 

избирателна комисия, след като неофициално, неформално му е 

указано от съдията-докладчик по делото, ако може, да предостави 

оригинала на протокола на секционна избирателна комисия № 4 в 

община Бобов дол, както и предложението за решение на Общинска 

избирателна комисия от изчислителния пункт. 
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Аз бих казала, че следва да се предостави и разписката с 

числовите данни, също от изчислителния пункт.  Те се намират при 

нас. Предлагам ви с протоколно решение да одобрим отварянето на 

хранилището, в което се съхраняват приетите от изборите протоколи 

от общинските избирателни комисии. Оригиналът на протокола в 

секция № 4 в Бобов дол от изборите за общински съветници да бъде 

изпратен на съда в Кюстендил по административно дело № 

550/2019 г., както и предложението за решение на Общинската 

избирателна комисия и разписката от изчислителния пункт. Това е 

разписката с данните от този протокол.  

До 16,30 ч. секретарят на Общинската избирателна комисия е 

в София и, ако дотогава бъдем готови с протоколите и 

придружителното писмо, може да бъде адресирано до Общинската 

избирателна комисия и да се състави приемо-предавателен протокол. 

В случай, че не можем да връчим на секретаря, ще предложа да 

изпратим до съда с уточнението след приключване на делото 

оригиналите да бъдат върнати на Централната избирателна комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения има ли? 

 Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз считам, че би следвало, след като 

чух доклада на колегата Солакова, че най-удачно е да бъде 

изпратено по секретаря на Общинската избирателна комисия с оглед 

на това, че същото е оригинал. Да се състави приемо-предавателен 

протокол за предоставения документ. Евентуално след това да се 

изисква и връщането му по същия начин. Иначе не виждам друг по-

сигурен начин, за да бъде изпратен до съда. Тоест, по пощата, с 

куриер и т.н., все пак става въпрос за оригинал. 

Така че поддържам изразеното становище от колегата 

Солакова за изпращане на документите по секретаря на ОИК – 

Кюстендил. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

 Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващ доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме и писмо – то 

не е свързано с това от Общинската избирателна комисия, макар да е 

към входящия номер – от секретаря на община Бобов дол с 

приложено писмо от кмета на община Бобов дол по електронната 

поща към настоящия момент по повод на постъпило писмо в община 

Бобов дол от председателя на Общинска избирателна комисия. Те са 

поискали и екземпляр, който се съхранява и е предоставен на 

Общинската избирателна комисия, на секция № 4 в община Бобов 

дол от изборите за общински съветници. Позовават се на същото 

дело и искат да бъде предоставен този екземпляр от общинската 

администрация. Тъй като ние вече имаме протоколно решение за 

предоставяне на първия екземпляр, мисля, че това е достатъчно. 

На този етап ви го докладвам за сведение. Не се налага да 

разрешаваме отваряне на помещение в община Бобов дол. 

Уважаеми колеги, във връзка с предстоящите коледни и 

новогодишни празници с идеята Централната избирателна комисия 

също да поздрави институции, държавни органи, неправителствени 

организации, средства за масово осведомяване е постъпила докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-217 от 26.11.2019 г. Предложението е да 

бъдат закупени – посочени са артикулите и бройките с единична 



41 

 

цена и обща цена, общо да одобрим направеното предложение в 

размер до 1 400 лв. с ДДС. Да бъдат закупени така предложените 

артикули и бройки. По бюджета на Централната избирателна 

комисия има налични средства. Има и представен контролен лист от 

финансовия контрольор. Към докладната записка са представени и 

офертите за работните календари, работната пирамидка, 

химикалката, флашката и в същото време има и текст на електронна 

картичка. Трябва да е публикувана във вътрешната мрежа. 

Предлагам ви ан блок да одобрим както по докладната 

записка закупуването на тези артикули съобразно посочения брой и 

текста на електронната картичка, да одобрим разход в този размер. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за одобряване на 

разхода в този размер. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Солакова, нямате друг доклад? Благодаря. 

 Госпожо Цанева, в т. Разни, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо, 

получено чрез Секретариата на АСЕЕЕО от Държавната 

избирателна комисия на Република Хърватска, които ни отправят 

покана за участие като наблюдатели в предстоящите президентски 

избори, които ще се състоят в Хърватия на 22.12.2019 г. Крайният 

срок за отговор е 16.12.2019 г. Затова сега го докладвам за 
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запознаване. Ще бъде качено в папка „Международна дейност“ и ще 

го включим за втори доклад на по-късен етап. 

Докладвах ви вече поканата от Централната избирателна 

комисия на Азербайджан за участие в местни избори, които ще се 

проведат на 23.12.2019 г. Поканата е качена в папката, разбира се. 

Към момента имаме един колега – колегата Николов – който е 

проявил интерес за участие.  

Напомням още веднъж за тази покана от Азербайджан. На 23 

декември са изборите. Тя включва двама души, на които се поемат 

разноските и хотел в страната. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Госпожо 

Цанева, друг доклад имате ли? Не, благодаря. 

 Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, както в 

сутрешната част на заседанието ви споменах, с вх. № МИ-25-23 сме 

получили финалния доклад относно сключен Договор № 46 от 

16.10.2019 г. със социологическа агенция „ТРЕНД“. Те са ни 

предоставили три финални доклада – в табличен вид доклад относно 

проучването за разяснителна кампания, презентация с графични 

данни от националното представително проучване и общ аналитичен 

доклад с данни от омнибуса и проведените три фокус-групи. 

Предлагам да одобрим работата на социологическа агенция 

„ТРЕНД“ и да упълномощим председателя на Централната 

избирателна комисия или упълномощения заместник-председател, 

който ще го представлява във времето следващата седмица, да 

извършат плащането по Договор № 46 от 16.10.2019 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли друго предложение? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 
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Ерхан Чаушев, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Андреев, заповядайте за доклад. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

за сведение постъпило писмо с вх. № МИ-20-87 о 25.11.2019 г. от 

„Роял комюникейшън“ ЕООД, с което ни изпращат договорите, 

които са сключили по време на предизборната кампания за местните 

избори. Това е за сведение и прилагане в класьора. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  

Господин Баханов, заповядайте за доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание има жалба от 

Стефка Стоева, председател на Централната избирателна комисия, 

против постановление за отказ да се образува наказателно 

производство по прокурорска преписка № 2539 по описа на Районна 

прокуратура – Дупница. Както беше гласувано на предходно наше 

заседание, да обжалваме постановлението за отказ за образуване на 

досъдебно производство, с което неправилно беше тълкувана 

разпоредбата на чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс и § 1 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс - § 1, т. 2, буква 

„а“, а именно неправилното тълкуване от районен прокурор при 

Районна прокуратура – Дупница, което го е мотивирало да откаже 

образуване на досъдебно производство по отношение на едно лице, 

което е гласувало в нарушение на чл. 168, ал. 1 от Изборния кодекс, 

а именно същото не е имало настоящ адрес на територията на 

Република България и въпреки това е упражнило правото си на глас 

на изборите за Европейски парламент, именно три месеца не е имало 

постоянен и настоящ адрес на територията на Република България 
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или страна-членка на Европейския съюз, а е било с настоящ адрес в 

Съединените американски щати. 

Изготвен е проект за жалба. Моля да я погледнете и, ако 

нямате допълнения към нея, искания за промени в жалбата, моля да 

я подложите на гласуване, уважаема  госпожо председателстваща. 

Ако имат нужда колегите от повече време, за да се запознаят, моля 

да им го предоставите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

виждате проекта на жалба. Да се запознаем за малко с проекта. 

Колеги, има ли предложения по предложения проект на 

жалба? Колеги, има ли предложения по текста на жалбата до 

Окръжна прокуратура – Кюстендил?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева);  против – 3 (Ерхан Чаушев, Севинч 

Солакова, Таня Цанева). 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само да допълня, че това е обжалване 

пред Окръжна прокуратура – Кюстендил, чрез Районна прокуратура 

– Дупница. 

Следващото, уважаеми колеги, е писмо с вх. № ЕП-06-301 от 

26.11.2019 г. до Централната избирателна комисия относно 

изпълнение – така е записано – на наше Решение № 243-ЕП от 

02.05.2019 г. Тоест, не изпълнение на наше решение, а са извършени 

действия, които са описани в това наше решение. Това е решение 

относно отваряне на запечатани помещения – принципно решение от 

2 май 2019 г. № 243-ЕП. Секретарят на община Свищов ни изпраща 

екземпляр от заповед на кмета на община Свищов за назначаване на 
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комисия, както и екземпляр от Протокол № 3 от 21.11.2019 г. на 

комисията за извършени действия по искане на Районно управление  

на МВР – Свищов, съобразно изискванията на т. 18 и т. 22 на наше 

Решение № 243. 

Има искане от Министерството на вътрешните работи – 

Районно управление на МВР – Свищов, до кмета на община Свищов 

да им предоставят документи, а именно заверено ксерокопие на 

допълнителна страница на избирателен списък, заверени ксерокопия 

от декларации, попълнени от лицата и заверено ксерокопие на 

забранителния списък, в който фигурират лицата. 

Знаете, че отварянето на помещението става и по искане на 

разследващите органи. В тази връзка кметът на община Свищов е 

издал заповед от 21.11.2019 г., с която е определил състав от трима 

члена, които да отворят стаята, където се съхраняват изборни книжа 

и материали от изборите за членове на Европейски парламент, като 

проверят състоянието, в което са открити чувалите и пликовете и да 

копират исканите от Районно управление на МВР – Свищов, за 

нуждите на разследването изборни книжа, както и да запечатат 

помещението. Изпратен ни е протоколът от 21.11.2019 г. за 

действията на тази комисия. 

Докладвам го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, аз искам да докладвам нещо. 

С вх. № ПВР-09-3 от 22.11.2019 г. сме получили две писма от 

Следствен отдел на Софийска градска прокуратура, подписани от 

госпожа А. – следовател, с които се изисква от Централната 

избирателна комисия да бъдат предоставени заверени копия от 

протоколи за избора на президент и вицепрезидент от секции извън 

страната, заверени копия на пълния списък на гласувалите, справка 

за броя на декларациите по чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс от 

лицата, които фигурират в допълнителния избирателен списък, 
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както и кои лица са били членове на секционните избирателни 

комисии. Това е за първи и за втори тур. 

Искането за секциите е от общо девет страници, заради което 

моля за протоколно решение на Централната избирателна комисия 

да бъде отворено помещението, където се съхраняват изборните 

книжа и материали от гласуването извън страната в изборите за 

президент и вицепрезидент през 2016 г. и да бъдат направени копия, 

разбира се. 

Колеги, моля за протоколно решение. 

Има ли друго предложение? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Други доклади има ли за докладване в днешното заседание? 

 Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Беше ми разпределена току-що 

преписка, която е пристигнала при нас с вх. № МИ-06-761 от 

26.11.2019 г. С нея кметът на община Велинград ни изпраща 

документите по отварянето на помещение, пренасянето между три 

помещения – разместването на материалите, които се съхраняват – 

както и предаването на Регионален държавен архив – Пловдив, 

Отдел „Държавен архив“ – Пазарджик, на документите, които са 

изборни книжа и материали от произведените през 2015 г. избори за 

общински съветници – първи и втори тур. 
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Докладвам ви го за сведение. Има протоколи, заповеди за 

назначаване на комисия, както и протокола, с който са предали част 

от документите на Отдел „Държавен архив“ – Пазарджик. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви,  господин Димитров. 

 Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-760 

от днешна дата от кмета на община Кубрат е постъпила една 

справка, по-точно ведомост, прилагат ни ведомост за изплатени 

възнаграждения и начислени осигуровки на членовете на ОИК – 

Кубрат, за заседание на 12.11.2019 г. за изплащане от държавния 

бюджет. 

Дадена е и банкова сметка. Предполагам, че това трябва да 

отиде в счетоводството. Да, ще бъде заведено в счетоводството. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други доклади за днешното заседание? Тъй като не виждам, 

закривам днешното заседание. 

Насрочвам следващото заседание за четвъртък, 28 ноември 

2019 г. от 10,00 ч. 

Благодаря ви. 

(Закрито в 12,55 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Силва Дюкенджиева 

 

СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

Стенограф: 

  Божидарка Бойчева 


