
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 174 

   

На 28 ноември  2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

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

Докладват: Емил Войнов, Ерхан Чаушев 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Димитър Димитров, Мирослав Джеров 

3. Проект на решение за обявяване на народен представител. 

Докладва: Силва Дюкенджиева 

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Емил Войнов, Цветанка Георгиева, 

Димитър Димитров, Силвия Стойчева, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева 

5. Разни. 

Докладват: Емил Войнов, Александър Андреев, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Йорданка Ганчева, Таня Цанева, 

Мария Бойкинова, Катя Иванова 

  

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 
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Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Таня Йосифова, Александър 

Андреев, Ивайло Ивков, Николай Николов. 

 

Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от 

Силва Дюкенджиева - заместник-председател на Комисията.  

 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър 

ден, колеги! Откривам заседанието на Централната избирателна 

комисия днес.  

Колеги, имате ли други предложения за включване в дневния 

ред? Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В точката промени в състави на ОИК. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Включвам ви в т. 1, господин Чаушев. 

Други колеги? Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: В точка „Разни” да ме включите, госпожо 

председателстващ. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожа 

Иванова – в точка „Разни”.  

Други колеги? 

Ако няма други колеги, моля процедура по гласуване на 

дневния ред. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Димитър Димитров, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

По точка първа – Промени в състави на ОИК, господин 

Войнов, заповядайте. 
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Точка 1. Проекти на решения за промени в състави на ОИК. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря ви, госпожо председателстващ.  

Колеги, в Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. 

№ МИ-15-1546 от 27 ноември 2019 г. от Общинската избирателна 

комисия – Ябланица, с приложено заявление от Румяна Андреева 

Маринова-Асенова за освобождаването й като председател на 

Общинската избирателна комисия – Ябланица, поради 

несъвместимост, тъй като е назначена на длъжност съдия по 

вписванията. 

Предвид изложеното предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе решение, с което освобождава като председател на 

Общинската избирателна комисия – Ябланица, област Ловеч, Румяна 

Андреева Маринова-Асенова и анулира издаденото й удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения по проекта за решение за освобождаване 

на председателя на ОИК – Ябланица? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Димитър Димитров, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Войнов, номерът на решението е 1693. 

Имате ли друг доклад в тази точка? Не. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, аз ще ви докладвам 

промени в състава на общински избирателни комисии, обаче става 

въпрос за резервни членове. 

С вх. № МИ-06-215-60 от 26 ноември 2019 г. е постъпило 

предложение от представител на БСП за промяна в състава на 
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резервен член – Светлана Найденова да бъде заменена с Мими 

Арнаудова. 

Предлагам с протоколно решение да приложим преписката 

към преписката на назначаване на Общинската избирателна комисия 

– Костенец, за извършване на промяната. Предлагам с протоколно 

решение, тъй като става въпрос за резервни членове. Към преписката 

са приложени декларациите и дипломите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване на протоколно 

решение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Димитър Димитров, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-06-215 от 28 ноември 2019 г. 

е постъпило предложение от упълномощен представител на БСП за 

промяна на резервен член на Общинската избирателна комисия – 

Поморие. Предлага се новият член да бъде Васил Кратунков, като 

към преписката са приложени декларациите и дипломите. 

Предлагам с протоколно решение да бъде извършена 

замяната и преписката да бъде приобщена към решението за 

назначаване на Общинската избирателна комисия – Поморие. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване на протоколното 

решение за промяна в резервните членове на ОИК – Поморие. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Димитър Димитров, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Благодаря. 

Колеги, няма други промени в състави на ОИК. Преминаваме 

към точка втора – Доклади относно искания за отваряне на 

запечатани помещения. Господин Димитров, заповядайте. 

 

Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на 

запечатани помещения. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо 

председателстващ. 

Първата преписка, която докладвам, е с  вх. № МИ-06-762 от 

26 ноември 2019 г., с която кметът на община Разлог Красимир 

Герчев ни е изпратил документите от отварянето на помещението, 

включително заповед, протокол. Целта на отварянето на 

помещението е да бъдат преместени книжата, съхранявани пет 

години от произвеждането на избори за общински съветници и 

кметове през 2015 г. Те са преместени от стая № 2 в стая № 1 в 

същата сграда, на различен етаж. Там ще бъдат съхранявани до 

предаването им в „Държавен архив”. 

За сведение. 

Имам още една преписка. С вх. № МИ-07-766 от 27 ноември 

2019 г. кметът на община Плевен Георг Спартански ни е изпратил 

документацията по отваряне на помещението, което отваряне е 

свързано с това, че има съдебно решение да бъде извършено 

повторно преброяване. Протоколното определение е от 20 ноември 

на съдията-докладчик по административно дело № 1210/2019 г. на 

Административен съд – Плевен. 

Има един дълъг списък от около 60 и малко повече чувала (не 

съм ги преброил), евентуално от книжата от секции, които са 

предадени на вещите лица. Комисията, назначена да извърши 

експертизата, е приключила работата си на 24 ноември, 

включително на 25-ти. С приемо-предавателен протокол вещите 

лица са върнали на комисията чувалите с изборни книжа, предмет на 

експертизата. След което отново са затворени в помещението, за 
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което е съставен протокол. Помещението е запечатано с печата 

съгласно Решение № 1619-МИ от 15 август 2019 г. 

Това също е за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. Господин Димитров, имате ли друг доклад в тази точка? 

Не. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо 

председателстващ. 

Колеги, докладвам вх. № МИ-06-763 от 26 ноември 2019 г. 

Това е писмо от кмета на община Пазарджик господин Тодор Попов, 

с което ни изпраща преписката по отношение разрешаване 

отварянето на архивохранилище № 2 на община Пазарджик, 

находящо се на съответния адрес, както е посочено в преписката. 

Приложени са заповедта, както и двата протокола. 

Разпечатали са и са отворили архивохранилището на община 

Пазарджик под № 2 и след това са прибрани и подредени торбите с 

бюлетините и изборните книжа и материалите от произведените на 

27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове, 

първи тур. 

Колеги, докладвам го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Джеров. Друг доклад имате ли в тази точка? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други 

колеги по точката относно искания за отваряне на запечатани 

помещения? Не виждам. 

Колеги, по точка трета от дневния ред проектът  за решение 

за обявяване на народен представител не е качен във вътрешната 

мрежа, затова ще отложим тази точка за малко.  

Преминаваме към точка четвърта – искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. Господин Войнов, заповядайте. 
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Точка 4. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-182 от 26 ноември 

2019 г. от Общинската избирателна комисия – Ихтиман. Искането е 

за дадено дежурство и заседание във връзка с предсрочно 

прекратяване на пълномощията на общинския съветник и приемане 

на решение за избран общински съветник на следващия в листата. 

Приложен е протоколът от заседанието на Общинската 

избирателна комисия. В дежурството и заседанието са участвали 13 

членове на Общинската избирателна комисия, но тъй като и 

дежурството, и заседанието са проведени на 8 ноември 2019 г., 

съгласно т. 11 от Решение № 1685-МИ от 20 ноември 2019 г. на 

Централната избирателна комисия, не се изплащат възнаграждения 

за дежурства, проведени в деня на заседанието на ОИК. 

Предлагам възнаграждение да бъде изплатено само за 

заседанието. Изготвен е контролен лист и счетоводна справка. 

Общата сума е 714,21 лв. Предлагам да вземем решение за 

изплащане на сумата за проведеното заседание. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на господин Войнов. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждението на ОИК – Ихтиман. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Димитър Димитров, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Имате ли друг доклад, господин Войнов? Не. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ. 

Уважаеми колеги, докладвам ви искане от Общинската 

избирателна комисия – Лом, за изплащане на възнаграждение за 

проведено заседание на 13 ноември 2019 г., в което са участвали 13 

членове от комисията. Заседанието е било във връзка с прекратяване 

пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран 

следващия от съответната кандидатска листа. 

Към преписката са приложени: протокол от заседанието, 

решението на Общинската избирателна комисия, списък на 

присъствалите членове на заседанието, както и контролен лист и 

счетоводна справка. 

Предлагам на Централната избирателна комисия с 

протоколно решение да одобри изплащането на сумата от 714,21 лв. 

за проведено заседание на Общинската избирателна комисия – Лом. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада за изплащане на възнаграждение? Има ли 

предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане 

възнаграждението на ОИК – Лом. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

искане за изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна 

комисия – Пещера, за проведено дежурство на 18 ноември 2019 г. от 

двама от членовете на комисията за подготовка на заседание и за 

проведено заседание от комисията с участието на 13 членове на 19 

ноември 2019 г. Заседанието е било проведено във връзка с 

предсрочно прекратяване пълномощията на избран общински 
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съветник и обявяване за избран следващ от съответната кандидатска 

листа. 

Приложени са съответно протокол, решение, списък на 

присъствалите, както и контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам на Централната избирателна комисия да одобри 

със свое протоколно решение сумата от 820,61 лв. за проведено 

дежурство от двама членове на 18 ноември и заседание на 

Общинската избирателна комисия – Пещера, на 19 ноември 2019 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Пещера. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли, госпожо Георгиева? Благодаря ви. 

Господин Димитров заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо 

председателстващ. 

Докладвам преписка с вх. № МИ-27-135 от 25 ноември 2019 

г., с която председателят на Общинската избирателна комисия – 

Велинград, моли да се направи поправка на очевидна фактическа 

грешка – госпожата се казва Натали Видаркинска. 

Грешката се състои в това, че един ред да се чете като 

„дежурство”, а не като „заседание”, както и в списъка на 

присъствалите на дежурство да бъде добавен един член, тоест да 

станат двама. За да стане това, трябва да гласуваме решение, с което 

да добавим 40 лв. към одобрената вече счетоводна справка и 

контролен лист. 

Това е смисълът. Дошло е по електронната поща, както и в 

оригинал вече. 
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Предлагам да одобрим с протоколно решение този разход от 

40 лева. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Имате ли друг доклад, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, благодаря ви, госпожо 

председателстващ. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ. Колеги, докладвам постъпило искане от 

Общинската избирателна комисия – Момчилград, за изплащане на 

възнаграждения на Общинската избирателна комисия за проведено 

заседание на 8 ноември в пълния състав на комисията от 13 членове 

и за дадени дежурства на 10, 11, 12, 13, 14 и 19 ноември. Част от 

дежурствата са свързани с осъществяване на процесуално 

представителство по заведени дела пред Административен съд – 

Кърджали, а две от дежурствата, съответно на 10 и на 11 ноември са 

по повод подготовката на документацията на Общинската 

избирателна комисия за архивиране и на следващия ден за 

предаването на архива на Общинската избирателна комисия в 

община Момчилград. 

Общата стойност на възнагражденията е 1998,99 лева. 

Към искането от страна на Общинската избирателна комисия 

– Момчилград, има приложена счетоводна справка и контролен лист 

за поемане на задължение. Предлагам да вземем протоколно 

решение за изплащане на възнагражденията. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждението. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Имате ли друг доклад, госпожо Стойчева? Не. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо 

председателстващ.  

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-177  от 25 ноември 2019 г. е 

постъпило от Общинската избирателна комисия – Роман, искане за 

изплащане на възнаграждение. Седем дни след обявяването на 

втория тур и приключването на балотажа са провели две дежурства. 

На едното, проведено на 12 ноември 2019 г., са присъствали 

председател и секретар. Другото дежурство, проведено на 14 

ноември 2019 г., е присъствал само председател. Едното дежурство е 

по повод покана на областния управител на област Враца по повод 

насрочване на първата сесия на Общинския съвет в община Роман на 

12 ноември 2019 г., на която да бъдат раздадени удостоверенията на 

избраните в изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г., както и на балотажа на 3 ноември 2019 г. 

общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 

територията на община Роман. 

На 14 ноември 2019 г. е пристигнало писмо от 

„Информационно обслужване” – Враца, с указание за предаване на 

електронния подпис на адрес в гр. Враца, указан в писмото. 

Присъствали са съответно председател и секретар на ОИК – Роман. 
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Към преписката е приложена счетоводна справка № 178 от 26 

ноември 2019 г., от която е видно, че размерът на исканите 

възнаграждения е 184,87 лева. Приложен е контролен лист. 

Предлагам да вземем протоколно решение, с което да бъдат 

изплатени съответните възнаграждения за Общинската избирателна 

комисия – Роман, област Враца. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Друг доклад, господин Джеров, имате ли? Заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо 

председателстващ. Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-172 от 22 

ноември 2019 г. е постъпило искане от Общинската избирателна 

комисия – Пордим, област Плевен, за проведено заседание за 

предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в 

Общинския съвет – Пордим. На заседанието са присъствали 

председател, секретар, заместник-председател и 9 членове. 

Прекратени са предсрочно пълномощията на съответния общински 

съветник, като на негово място е избран следващият в списъка. 

Към преписката са приложени решение, протокол, контролен 

лист със съответния номер и счетоводна справка № 73 от 25 ноември 

2019 г. Исканият размер за възнаграждения е 657,02 лв. за това 

заседание, проведено на 20 ноември 2019 г.  

Предлагам да приемем протоколно решение,  с което да бъде 

изплатено съответното възнаграждение на Общинската избирателна 

комисия – Пордим, област Плевен. Към преписката са приложени 

всички изискуеми документи. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за одобряване 

възнаграждението на ОИК – Пордим. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Джеров, друг доклад имате ли? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Нямам. Благодаря ви, госпожо 

председателстващ. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е искане за 

изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна комисия 

– Ябланица, област Ловеч. Искането е за три заседания и четири 

дежурства. Заседанията са проведени на 6 ноември, 8 ноември и 12 

ноември, като на първите две Общинската избирателна комисия – 

Ябланица, е взела решение за отваряне на помещенията по искане на 

Административен съд – Ловеч. На третото заседание е определила 

кои членове на комисията ще участват в броенето на бюлетините. 

Дежурствата са на 13 ноември от заместник-председател и 

петима членове, които са участвали в броенето, и на 11, 15 и 20 

ноември от председател в качеството му на процесуален 

представител по делата в съда. 

Предлагам да изплатим на ОИК – Ябланица, три заседания и 

четири дежурства. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждението на ОИК – Ябланица. 
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 Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли, госпожо Цанева?  

Благодаря. Колеги, в точката за изплащане на 

възнаграждения има ли други доклади? Не виждам. 

Връщаме се към точка трета – проекта на решение за 

обявяване на народен представител. Проектът вече е качен в моята 

папка за днешното заседание. 

 

Точка 3. Проект на решение за обявяване на народен 

представител. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-02-25 от 27 ноември 2019 г. в 

Централната избирателна комисия е получено писмо от Народното 

събрание, с което се уведомява, че на 27 ноември е починал 

народният представител Стефан Данаилов, избран от листата на 

коалиция „БСП за България” в Двадесет и четвърти изборен район – 

София. Съгласно чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република 

България следва да обявим за народен представител следващия в 

листата в Двадесет и четвърти изборен район. 

Колеги, предлагам ви да обявим Росен Малинов, със 

съответния ЕГН, за народен представител в Четиридесет и 

четвъртото Народно събрание от листата на коалиция „БСП за 

България” в Двадесет и четвърти изборен район – София. Лицето е 

проверено в Национална база данни „Население”. 

В моята папка има качени и проекти за писма до 

председателя на Народното събрание и до „Държавен вестник”. 

Има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване на решението за 

обявяване на народен представител. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 1694. 

Колеги, моля процедура по гласуване на протоколно решение 

за изпращане на писмата до председателя на Народното събрание и 

до „Държавен вестник”. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред, 

точка пета – Разни. Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 5. Разни. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо, 

получено по електронната поща с вх. № ЦИК-07-150 от 27 ноември 

2019 г. Писмото е от IFES Voice и с него Международната фондация 

за електорални системи ни информира за публикациите през 

ноември 2019 г., между които са: „IFES подписа в Париж Призив за 

доверие и сигурност в киберпространството”, „Оценка на 

регистрацията на избиратели в Босна и Херцеговина”, „IFES работи 

за подобряване достъпността до избори на хора с увреждания”, IFES 

участва в Четвърти африкански съдебен диалог в Уганда”. 

Може да се запознаете с писмото. Докладвам го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. Друг доклад имате ли, господин Войнов? 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ. Колеги, докладвам ви преписка с вх. № МИ-15-
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1535 от 22 ноември 2019 г. С това писмо, получено по електронната 

поща, Общинската избирателна комисия ни уведомява, че с нейно 

решение № 313 от 22 ноември за прекратяване пълномощията на 

общински съветник и е обявила следващия от политическа партия 

ГЕРБ. 

Докладвам го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. Друг доклад имате ли, госпожо Ганчева? Не. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, в днешно заседание в 

папка с моите инициали е проект на решение относно жалба от О. 

Ш. срещу Решение № 1120-МИ от 31 октомври 2019 г. на 

Общинската избирателна комисия – Столична. Аз го докладвах  

миналия четвъртък, но тъй като трябваше да изчакаме 

едноседмичния срок за обжалване, предлагам го днес на вашето 

внимание, с една корекция в диспозитива – не „оставя без 

разглеждане”, а „отхвърля жалбата на         О.        Ш.” срещу 

Решение № 1120 на Общинската избирателна комисия – Столична 

община.  

С този проект предлагам да препотвърдим решението на ОИК 

– Столична, като приемем, че то е правилно, и да оставим без 

уважение жалбата на О. Ш.. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли предложения? Не виждам предложения. 

Моля, процедура по гласуване на проекта за решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева); против – 1(Катя Иванова). 

Номерът на решението е 1695. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-04-01-36. 

От ОССЕ ни изпращат нота, с която ни уведомяват, че ще бъдат 

регистрирани и изпратени 250 краткосрочни наблюдатели на 

парламентарните избори в Узбекистан, които ще се проведат на 22 

декември. 

Докладвам ви го за сведение и съгласно нашата практика 

предоставяме тази информация на Обществения съвет. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря ви. Имате ли друг доклад, госпожо Цанева? Не. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

предложение за ремонт на печатащо устройство в Централната 

избирателна комисия. Това е копирната машина пред стая № 68, 

която се използва от служителите в администрацията. Необходимо е 

да се изиска оферта за диагностика на устройството. Ако се 

установят дефекти и има необходимост от ремонт, ще бъдат 

предоставени допълнителни оферти за възстановяване на работата. 

Предлагам да одобрим направеното предложение, за да може 

да се потърси оферта за диагностика и по-нататъшни действия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Госпожа Солакова ще продължи след малко. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение, че Акт № 29 на Централната избирателна комисия срещу 

информационна агенция „Блиц” е връчен. Писмото е от район 

„Оборище”. 
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Докладвам ви също така едно определение на Върховния 

административен съд. То е по жалба на господин Д. срещу 

бездействие на Централната избирателна комисия. Всъщност той 

пред Централната избирателна комисия обжалва решение на 

Общинската избирателна комисия – Хасково. Жалбите са били две, 

по едната жалба ние се произнесохме. Става дума за общински 

съветник, който си беше подал молба за отказ, след което я е 

оттеглил. Но е имало и втора жалба, по която ние не сме се 

произнесли. Обжалва се бездействието на Централната избирателна 

комисия пред Върховния административен съд, а същият прекратява 

производството и изпраща жалбата по подсъдност на Хасковския 

административен съд, като се прилага разпоредбата на чл. 97, ал. 5 

от Административно-процесуалния кодекс, която казва, че когато 

административният орган не се произнесе в срок, на оспорване по 

съдебен ред подлежи първоначалният административен акт. Съдът 

казва, че в Изборния кодекс и в АПК няма предвидена възможност 

за обжалване бездействието на горестоящия административен орган. 

В такъв случай на съдебен контрол подлежи актът на долустоящия, 

на първоначалния административен акт. 

За сведение. 

Докладвам ви също така за сведение едно определение на 

Софийския районен съд по дело, образувано по жалба на господин 

Марешки срещу решение на Централната избирателна комисия, с 

което му е наложено административно наказание глоба. Съдът 

прекратява производството, като казва, че е сезиран срещу решение 

на Централната избирателна комисия, а не срещу наказателно 

постановление, тъй като съгласно чл. 59 от Закона за 

административните нарушения и наказания на обжалване пред съда 

подлежат наказателните постановления и електронните фишове, а 

нормата на чл. 498 от Изборния кодекс определя установяване на 

нарушение. При това положение Софийският районен съд счита, че 

не е компетентен и прекратява производството. 
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Уважаеми колеги, докладвам ви една преписка, изпратена от 

областния управител на област Велико Търново. Тя е образувана по 

искане на Общинската избирателна комисия – Свищов, които са 

изпратили преписката по установяване акт за административно 

нарушение против господин Шабов, основател и главен редактор на 

електронна медия actualnosvishtov.com.  

Областният управител, след като е разгледал акта, е приел, че 

компетентна да наложи глоба или имуществена санкция съгласно 

административнонаказателните разпоредби на Изборния кодекс е 

Централната избирателна комисия и ни го изпраща на нас. 

След като прегледах преписката, установих всъщност, че 

актът не е връчен съгласно изискванията на чл. 43, ал. 2 от Закона за 

административните нарушения и наказания. Той е оформен при 

условията на отказ, като първоначално има една разписка, че лицето 

не може да бъде намерено на адреса, актът е връчен чрез общинската 

администрация. И в първата разписка се казва, че нарушителят не е 

намерен на посочения от него адрес. Има три имена и дата 9 

октомври. На следващата дата обаче, 10 октомври, имаме разписка, 

при която актът е връчен в условията на отказ с двама свидетели, 

като няма отбелязване адрес на свидетелите, което е задължително 

изискване съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от Закона за 

административните нарушения и наказания, защото при оспорване 

на отказа на връчването трябва да има адрес на тези свидетели. 

Поради което ви предлагам да върнем преписката на 

Общинската избирателна комисия – Свищов, за да се връчи актът 

съгласно изискванията на Закона за административните нарушения и 

наказания.  

Моля да гласуваме писмото. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли други предложения. 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.   

Друг доклад имате ли, госпожо Бойкинова? Не. 

Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една 

преписка с вх. № МИ-10-289, която е постъпила в Централната 

избирателна комисия на 25 ноември. Касае се за жалба от Любка 

Стефанова Велинова в качеството й на председател на политическа 

партия „Атака”, гр. Дупница, и процесуален представител на 

политическа партия „Атака” на изборите за общински съветници и 

за кметове. Същата освен до Централната избирателна комисия е 

адресирана и до Общинската избирателна комисия – Дупница. 

Колеги, можете да се запознаете. Преписката е качена в моята 

папка в заседание на 26 ноември. Независимо че този документ е 

озаглавен „Жалба”, по същество не се касае за жалба. Госпожа 

Любка Велинова излага множество твърдения в този документ, 

които основно са насочени срещу лице, посочено с две имена – 

Райко Цветин, който тя твърди, че след регистрацията на 

кандидатската листа за общински съветник на нейно име в изборите 

за общински съветници и за кметове на 27 октомври е бил кандидат 

за кмет. Позволил си е да използва служебното си положение като 

служител на областна администрация. Твърди се, че посоченото 

лице е представило и използвало пълномощни с променен текст в 

евроизборите. Твърди се и издигане на някакви кандидатури от 

името на политическа партия „Атака” на лица, които не са членове 

на „Атака”. Твърди се, че същото лице е било кандидат за кмет, 

кандидат за общински съветник.  

Но основните твърдения са свързани с това, че господин 

Райко Цветин открито нарушавал и ограничавал гражданските и 

конституционните права на госпожа Любка Велинова в качеството й 

на председател на политическа партия „Атака” и като кандидат за 

общински съветник. Подвежда Общинската избирателна комисия – 
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Дупница. Има и твърдение включително относно това, че от лицето 

Райко Цветин трябвало да се потърси сметка относно финансиране 

на изборната кампания на политическа партия „Атака”, Дупница, в 

изборите на 27 октомври. 

Конкретно искането, което се отправя до Централната 

избирателна комисия, е доста неясно. Госпожа Велинова моли 

Централната избирателна комисия за решение с оглед изложените 

факти и обстоятелства в жалбата относно незаконосъобразни и 

неоснователни действия на лицето Райко Цветин, кандидат-кмет на 

гр. Бобошево от „Атака”, извършени по време на изборите за 

общински съветници и за кметове. Твърди се, че структурата на 

политическа партия „Атака”, Дупница, не е била финансирана 

съгласно чл. 162, ал. 1 от Изборния кодекс. И въобще господин 

Райко Цветин се изявявал като кадровик, от който трябвало да се 

потърси отговорност. 

Колеги, аз лично считам, че нито едно от наведените 

твърдения и доводи от госпожа Велинова в посочената жалба не е от 

компетентността на Централната избирателна комисия, доколкото се 

навеждат твърдения, които могат да бъдат включително от 

компетентността на съответната районна прокуратура. Имам 

предвид това, че се твърди, че са променяни текстове на 

пълномощни и т.н. Доколкото се твърди, че не е финансирана и няма 

отчет за финансирането на кампанията на „Атака”, което пък знаете 

е от компетентността на Сметната палата. И не на последно място, 

твърди се нарушаване на лични граждански и конституционни права 

на Любка Велинова. 

Аз дори не мога да ви предложа конкретно на коя институция 

да бъде препратена тази жалба по компетентност. Затова моето 

предложение е да отговорим на госпожа Любка Велинова с едно 

писмо, в което да й кажем, че в случай че наистина счита, че са 

засегнати нейните граждански и конституционни права, тя би могла 

да ги защити по съответния съдебен ред. В този смисъл да й 

отговорим. 
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Това е моето предложение за протоколно решение на 

Централната избирателна комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Иванова. Колеги, чухте доклада. Има ли други 

предложения? 

Тъй като не виждам други предложения, моля процедура по 

гласуване на това протоколно решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Госпожо Иванова, имате ли друг доклад? 

КАТЯ ИВАНОВА: Не. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-09-74 от 25 ноември 2019 г. е 

постъпила от Районна прокуратура – Ямбол, информация и те ни 

изпращат присъда, постановена по отношение на лицето    И.     И.      

Т., постановено е наказание лишаване от право да заема държавна 

или обществена длъжност, свързана с упражняване на избирателни 

права на гражданите, за срок от три години. Присъдата е влязла в 

сила на 18 ноември 2019 г. И пише, че при изпълнението следва да 

се съобразят разпоредбите на чл. 49, ал. 3 и 4 от Наказателния 

кодекс. 

Подготвил съм едно писмо до     И.     Ф., изпълнителен 

директор на „Информационно обслужване”, и до          И.     Г., 

главен директор на „ГРАО”, МРРБ. Моля да го погледнете във 

вътрешната мрежа. Писмото е с копие до Районна прокуратура – 

Ямбол, с което ги уведомяваме дали е избрано лицето за кмет на 

община, кмет на район, кмет на кметство или общински съветник в 

произведените избори за общински съветници и кметове и дали 
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същото упражнява държавна или обществена длъжност, свързана с 

упражняването на избирателните права на гражданите. Същото 

следва да се има предвид за съобразяване при извършване на бъдещи 

проверки и предстоящи избори до изтичане на срока на наложеното 

наказание. 

Това е проектът ми за писмо. Моля да го погледнете и ако 

няма предложения за изменения и допълнения, да го подложите на 

гласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на господин Баханов. Има качен проект на писмо.  

Има ли други предложения? Не виждам. 

Колеги, моля процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, връщам на доклад, миналата 

седмица ви докладвах, вх. № МИ-09-71 от 21 ноември 2019 г., което 

е от заместник-районния прокурор на Пловдив. Бяха ни изпратили 

една прокурорска преписка и бях помолил колегите да се запознаят с 

писмото и прокурорската преписка, изпратена от заместник-

районния прокурор на Пловдив, която е образувана по сигнал на 

коалиция „Съюз за Пловдив”, по компетентност изпратена на 

Централната избирателна комисия, като е записано: в случай че се 

установят данни за престъпление от общ характер на територията на 

гр. Пловдив, следва да бъдат надлежно сезирани. 

Подготвил съм едно писмо, с което го уведомяваме, че 

правомощията на Централната избирателна комисия са 

регламентирани в чл. 57 от Изборния кодекс, като в същите не е 

предвидено правомощие за установяване на престъпление от общ 

характер. Изборите за общински съветници и кметове на 
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територията на дадена община се произвеждат от съответната 

общинска избирателна комисия. 

С оглед на гореизложеното предлагам да им върнем 

прокурорската преписка. Описал съм и какво връщаме.  

Сигналът, както ви казах, е от коалиция „Съюз за Пловдив”. 

Надявам се, че сте се запознали. Установени и са ни изпратени 

разминавания между отразените гласове в протоколите, представени 

на застъпниците в секционните избирателни комисии, и обявените 

от ЦИК екземпляри от същите. Изброени са няколко секции на 

територията на община Пловдив, в които има разминавания между 

тези копия от протоколи, които вече, знаете, след приключване на 

изборния ден се предават на съответните длъжностни лица, които са 

присъствали в съответната секционна избирателна комисия и са 

подписани от председател и секретар, и „Съюз за Пловдив” и 

неговите пълномощници са установили такива разминавания и са 

сезирали прокуратурата. 

Знаете, че задължение на секционните избирателни комисии 

е вечерта след приключване на броенето, след изготвяне на 

секционните протоколи да дадат такова копие и извадка от 

съответния протокол със съдържащите се в него данни за 

резултатите от гласуването. Считам, че ако има налице някакво 

разминаване и то е вследствие на евентуални документни 

престъпления или документи с невярно съдържание, това е 

изключително и само от компетентността на съответната районна 

прокуратура. Ако е нужно за тази проверка становище евентуално от 

Общинската избирателна комисия, от Централната избирателна 

комисия, това е отделен въпрос. Но считам, че установяването на 

престъпление от общ характер е изключително само от 

компетентността на съответната прокуратура. 

В тази връзка ви предлагам да отговорим с това писмо и 

върнем прокурорската преписка, тъй като ни е изпратена в оригинал. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на господин Баханов. Има ли други предложения по  
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този проект на писмо до Районна прокуратура – Пловдив? Не 

виждам други предложения. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14  (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч 

Солакова). 

Господин Баханов, имате ли друг доклад? Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, дошло е искане с вх. 

№ МИ- 27-175 от 22 ноември 2019 г. от Общинската избирателна 

комисия – Банско, подписано от председателя. Във връзка с 

разпореждане уведомява, че са правили подготовка за явяване на 

дело на 22 ноември 2019 г. Явил се е само председателят. На 21 

ноември той е подготвил делото, включително и четири членове от 

Общинската избирателна комисия – Банско, са приели и има 

представен приемо-предавателен протокол от 22 ноември, комисия е 

отворила плик № 2 от секционна избирателна комисия, в плика са 

липсвали исканите протоколи, поради което се е наложило отваряне 

на торбата с бюлетините от проведените избори и в нея са били 

намерени пет броя протоколи за отразяване на недействителността 

на бюлетините. Явно това са протоколите, които търсеха от нас, ако 

се сещате, спешно беше за Административен съд – Благоевград. Те 

са ги намерили там. 

Председателят и трима членове на Общинската избирателна 

комисия – Банско, са участвали при отварянето и търсенето на тези 

протоколи относно спора за недействителност или действителност 

на бюлетините. Така че има искане за изплащане на възнаграждение 

на членове на Общинската избирателна комисия – Банско, на 21 и на 

22 ноември, както следва: на 21 само на председателя с оглед 

подготовката на делото пред Административен съд – Благоевград, и 
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на 22 ноември – председател и трима членове за отварянето и 

снабдяването с документи относно провеждане на следващия ден на 

делото пред Административен съд – Благоевград.  

Председателят на ОИК – Банско, моли да бъдат заплатени 

разходи за пътуване с личен автомобил от гр. София до гр. Банско и 

от гр. Банско до гр. София на 22 ноември 2019 г., но не са 

представени никакви разходооправдателни документи. 

Предлагам да изплатим исканите възнаграждения за 

проведени дежурства на 21 ноември от председателя и на 22 

ноември от председателя и трима членове. В писмо да укажем, че 

транспортните разходи трябва да се изискат от кмета на съответната 

община след представяне на разходооправдателни документи за 

извършения разход на гориво и т.н. и е от компетентността на кмета 

на общината да приеме и да изплати евентуално тези разходи. 

Това е предложението ми. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на господин Баханов. Има ли друго 

предложение? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № МИ-27-154 от 18 ноември 2019 

г. в Централната избирателна комисия е постъпило искане за 

изплащане на възнаграждение на Общинската избирателна комисия 

– Гулянци. Искането за изплащане на възнаграждение е за 11 

ноември 2019 г. за дежурство от председател, заместник-

председател, секретар и двама членове; на 14 ноември 2019 г. от 

председател  и секретар. 
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Колеги, запознах се подробно с документите, които са 

приложени. Има протоколи за участие на членове Татяна Николаева, 

Антония Евтимова от Общинската избирателна комисия – Гулянци, 

при отваряне на хранилище, определено за съхранение на изборни 

книжа и материали, предназначени за общинската администрация, 

във връзка с протоколно определение на Административен съд – гр. 

Плевен. На 11 ноември са участвали Илона Петкова и Татяна 

Николаева. 

Има решение, уважаеми колеги, на Общинската избирателна 

комисия – Гулянци, относно участието на тези членове на 

Общинската избирателна комисия – Гулянци, при предаването на 

съответните документи и присъствието им при отварянето на 

помещението. Има решение и кои да представляват Общинската 

избирателна комисия – Гулянци, а именно председателят и 

секретарят, пред Административен съд – гр. Плевен. 

Уважаеми колеги, предлагам на всички да се изплатят 

възнаграждения без заместник-председателя, тъй като заместник-

председателят, който е посочен в искането, няма никакви документи 

нито че е участвал в делото в Административен съд – Плевен, нито е 

участвал, видно от протоколите, при приемането и предаването на 

съответните изборни книжа във връзка с определенията на 

Административен съд – Плевен. А същият не фигурира и в 

решенията на Общинската избирателна комисия за участието му 

както в представителството пред Административен съд – Плевен, 

така и при евентуалното приемане и предаване на изборни книжа и 

материали, изискани от Административен съд – Плевен. 

Така че ви предлагам да бъдат изплатени възнаграждения за 

участие в дежурства на 11 ноември както следва: председател, 

секретар и двама членове; и на 14 ноември на председател и на 

секретар. Предлагам да откажем да изплатим дежурство на 

заместник-председателя на ОИК – Гулянци, тъй като няма никакви 

документи по отношение на същия че е участвал в каквито и да е 

действия на 11 ноември 2019 г. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване възнаграждението 

така както беше предложено от господин Баханов. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Баханов, имате ли друг доклад? Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само за сведение. Уважаеми колеги, с 

вх. № ЕП-06-302 от 27 ноември 2019 г. от кмета на община Бяла ни е 

изпратил заповедта, с която е назначил комисия, и протокол от 26 

ноември 2019 г. на назначената комисия относно извършено 

отваряне на обособено самостоятелно помещение за съхранение на 

изборни книжа и материали от проведените избори за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Отварянето е с оглед на искане на разследващ орган по чл. 52 от 

Наказателно-процесуалния кодекс на разследващ полицай във 

връзка с провеждане на досъдебно производство по описа на 

Районно управление – Бяла, при Окръжна дирекция на МВР – Русе. 

Отворили са го съгласно наше решение, тъй като не се е изисквало 

изрично разрешение на Централната избирателна комисия, защото 

искането за отваряне е от разследващи органи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Баханов.  

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община 

Дупница с вх. № МИ-06-768 от 27 ноември 2019 г., с което ни е 

изпратил своя заповед за назначаване на комисия и два протокола от 

17 ноември 2019 г. за отваряне на запечатано помещение в община 

Дупница, както и един протокол от 18 ноември 2019 г., който е във 
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връзка с отваряне на помещението, а това е станало заради 

административно дело № 552/2019 г. на Административен съд – 

Кюстендил.  

Докладвам ви това за сведение. 

Също така ви докладвам писмо от кмета на община Кубрат с 

вх. № ЦИК-14-111 от 27 ноември 2019 г., с което искат Централната 

избирателна комисия да разреши отваряне на запечатано помещение 

в община Кубрат във връзка с архивиране на изборни книжа.  

Ще им отговорим с писмо, че такова разрешение не е 

необходимо и да се съобразят с наше Решение № 1244-МИ. 

Има още едно подобно искане, този път от кмета на община 

Садово с вх. № ЦИК-14-110 от 26 ноември 2019 г. Искането отново е 

за отваряне на запечатано помещение, за да бъдат предадени на 

отдел „Държавен архив” книжата от изборите за кметове и 

общински съветници през 2015 г., националния референдум, 

проведен в 2013 г., и тук – за моя изненада – пише „избори за 

Европейски парламент, проведени на 26 май 2019 г.”. В писмото ще 

им кажем, че тези последни книжа не подлежат на архивиране в 

близките пет години. 

Ще бъдат две отделни писма – едното е до кмета на община 

Кубрат, второто е до кмета на община Садово. Това са ми 

предложенията, ако искате, да ги гласуваме, писмата са стандартни. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изпращане на писма до кмета на община 

Садово и до кмета на община Кубрат. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13  (Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Имате ли друг доклад, господин Арнаудов? Благодаря. 
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Колеги, връщам се на мой доклад. В днешна папка с  вх. № 

МИ-06-765 от 27 ноември 2019 г. сме получили писмо по 

електронната поща от кмета на община Две могили, с което кметът 

информира Централната избирателна комисия, че са осигурени 

необходимите условия за работа на Общинската избирателна 

комисия – помещение, оборудвано с компютър, каса за съхранение.  

Докладвам го за сведение на Централната избирателна 

комисия. 

Следващото писмо, което искам да докладвам, колеги, е една 

информация от Милена Радославова, главен юрисконсулт в 

дирекция „Администрация”. Писмото е с вх. № ЦИК-09-220 от 27 

ноември. Това е информация за м. октомври за извършените справки 

в регистър Национална база данни „Население”. Виждате, едните 

справки са извършени по мое искане с оглед обявяването на лицата 

за народни представители. Другите са по искане на госпожа 

Бойкинова също за обявяване на народен представител. И още една 

проверка във връзка с адрес на едно лице за връчване на акт за 

установяване на административно нарушение. 

Моля за протоколно решение за приемане на информацията 

от госпожа Радославова. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13  (Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Уважаеми колеги, спомняте си, че миналата седмица приехме 

протоколно решение за отваряне на запечатаното помещение и за 

предоставяне на Административен съд – София-област на протоколи 

от секционни избирателни комисии във връзка с произведените 

избори за кмет на община Самоков. Заседанието на съда е проведено 

на 26 ноември и сме получили писмо от председателя на Осми 

състав на Административния съд, с което Централната избирателна 
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комисия е задължена да представи още един оригинал на протокол в 

секция № 3. 

Така че, колеги, моля за протоколно решение за отваряне на 

запечатаното помещение, за да може да бъде предоставен този 

протокол на Административен съд – София-област, двама колеги да 

отворят и да подпишем протокола за отварянето. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, докладвам вх. № МИ-18-47 от 26 ноември 2019 г. 

Това е едно отворено писмо до Централната избирателна комисия 

относно високия брой на недействителни бюлетини при 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове. 

Писмото е от Асоциация „Прозрачност без граници”. На този етап 

ви го докладвам за запознаване и може би на следващото заседание 

ще обсъдим дали да отговорим на това писмо. 

Това са моите доклади. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една 

докладна записка, моля да видите във вътрешната мрежа, вх. № 

ЦИК-09-218 от 26 ноември 2019 г. Както знаете, в изборния период,  

се работи в много интензивни условия както от стенографите, така и 

от всички други, които участват в организирането и произвеждането 

на изборите. Групата, която касае докладната записка, е всъщност 

групата на стенографите, подпомагащи дейността на Централната 

избирателна комисия, и служители от Държавен противопожарен 

контрол и превантивни дейности към Народното събрание, на които 

традиционно под формата на награди оценяваме участието в общата 

ни работа по организацията и произвеждането на изборите. 
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Стенографите, знаете, с измененията на Изборния кодекс имат 

изключително тежката и отговорна задача за осигуряване на 

прозрачност в работата на Централната избирателна комисия, първо, 

в 24-часов срок от заседанието да се изготви и публикува пълният 

стенографски протокол, на следващо място, в този период от време 

се възлагат и допълнителни дейности на стенографите. 

Списъкът съдържа десет души, като в „Забележка” е 

отбелязано, че тези стенографи, които извършват и организационна 

дейност, получават съответно и за тази дейност допълнително 

възнаграждение, за което се сключват договори като допълнителни 

дейности. 

Колеги, предлагам да одобрим направеното предложение. 

Средствата, които следва да обезпечат изпълнението на това наше 

решение по сключени граждански договори със стенографите, както 

и изплащането на награди на служителите от звеното, да бъдат за 

сметка на предвидените средства по план-сметката за изборите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Солакова. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, колеги, моля процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо от 

госпожа Жана Шивачева. Тя се обръща отново във връзка с нейно 

предходно запитване до Централната избирателна комисия. Мисля, 

че преписката беше докладвана от колегата Арнаудов. Отговорът, 

който е изготвен от него и е гласуван от Централната избирателна 

комисия, изключително бързо е предоставен като отговор и е 

изчерпателен по всички въпроси. Госпожа          Ж.         Ш. 
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благодари за този отговор, но с оглед на това, че в община Севлиево 

(уточнява практиката) само трима от ръководството са получавали 

изборните книжа и материали в предизборния ден, а останалите 

членове, които се ангажират с подреждането на помещенията, са 

изчаквали в самите секции. Знаете, че такава практика има и на 

други места в страната, практиката е много различна, разбира се. Но 

в този случай от общинската администрация са отговорили, в случая 

се цитира секретарят на общината, че възнаграждение по нашето 

Решение № 659-МИ от 23 август се дължи само на тези лица, които 

са получили изборните книжа и материали. На останалите, които са 

били в секциите и са се включили в подреждането, не им е изплатено 

възнаграждение. Госпожа Ш. изрично подчертава, че не става 

въпрос само за нейното възнаграждение, а поставя този въпрос 

принципно. 

Аз ви предлагам да изпратим писмо отново до кмета на 

общината с копие до лицето и да уточним, че по нашето решение 

възнаграждение се дължи на всички, които са включени в 

получаването на изборните книжа, както и на участвалите в 

подреждането на изборните помещения в предизборния ден. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля процедура по гласуване на писмо до кмета на 

община Севлиево. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме едно писмо по 

електронната поща от директора на „София Лангуидж Сентърс” 

ЕООД във връзка с договор № 28 от 5 декември 2018 г. между ЦИК 
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и това дружество за това, че не са реализирани 18 учебни часа по 45 

минути. Изразяват готовност по изпълнението на договора както е 

сключен. Това е договорът за езиково обучение на служители от 

администрацията на Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви го за сведение и запознаване. Да се предостави 

и на директора на дирекция „Администрация”, за да може да се 

прецени има ли договори, които не са приключени и следва да бъдат 

прекратени или следва да бъдат продължени. Лично аз смятам, че 

този договор следва да се изпълни, за да може да продължи 

обучението на служителите от администрацията. 

От община Поморие, колеги, сме получили писмо от кмета с 

приложени заверени копия от заповеди, както и призовка от съда по 

дело срещу решение на Общинската избирателна комисия – 

Поморие, писмо от Общинската избирателна комисия – Поморие, 

както и протоколи от 20 ноември за отваряне на помещението с цел 

предоставяне на книжа на Общинската избирателна комисия по 

административно дело № 2695/2019 г., образувано в 

Административен съд – Бургас, по жалба на Георги Атанасов 

Вълков, кандидат за кмет на кметство с. Гълъбец, община Поморие, 

против решение № 160 от 3 ноември на ОИК – Поморие. 

За сведение ви го докладвам. 

В отговор на нашето писмо до Печатницата на БНБ 

получихме писмо по електронната поща и в оригинал, публикувани 

са във вътрешната мрежа. В изпълнение на договора и 

предоставената фактура за дължимата сума по този договор за 

изплащане на Печатницата на БНБ за изработените хартиени 

бюлетини, с оглед на блокираните бюлетини и бюлетини с променен 

тираж след отпечатване и препечатани за първи и втори тур 

поискахме по-подробна информация и такава ни е предоставена. 

Докладвам ви я за сведение и за предоставяне на счетоводството в 
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администрацията на ЦИК по преписката по изпълнение на Договор 

№ 41 от 25 септември 2019 г. с Печатницата на БНБ. 

По същия начин се обърнахме и към „Демакс Ди Пи Ай” от  

електронната система да ни предоставят информацията за 

блокираните бюлетини с цел да се снабдим с пълната документация 

с оглед на извършване на проверки и контрол по изпълнението на 

договора. 

Докладвам ви ги за сведение и предоставяне, както ви казах, 

на главния счетоводител. 

Уважаеми колеги, във връзка с традицията, която от няколко 

години, от няколко избора Централната избирателна комисия има, 

както и установените добри контакти с Музей на София и 

предоставянето на бюлетини на музея, с които е гласувано в 

изборите (знаете, че бюлетините в местните избори са много 

видове), освен това предвид и регионалния обхват и целите на 

Музей на София, поради липсата на възможност Централната 

избирателна комисия да осигури подходящи условия за съхраняване 

на тези всички видове бюлетини, ние предвидихме по договора и аз 

ви предлагам да изпратим едно писмо до изпълнителния директор на 

Печатницата на БНБ. На основание т. 6.1. от Договор № 41 от 25 

септември 2019 г. да поискаме по един екземпляр от бюлетините, с 

които е гласувано в области София и Софийска на първи, съответно 

на втори тур, и по тяхна преценка да ни предоставят и  други 

бюлетини по възможност. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, тъй като госпожа Солакова утре ще бъде в отпуск, 

правя предложение да гласуваме протоколно решение госпожа 

Стефанова, ако се наложи, да изпълнява функциите на секретар. 

Има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, други доклади? Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Съвсем накратко. Получили сме писмо 

с вх. № МИ-06-756 от 22 ноември 2019 г. от кмета на община 

Якоруда, с което ни уведомява за отваряне на запечатано помещение 

и ни изпраща протокол за отваряне на същото помещение с дата 19 

ноември 2019 г. 

И писмо от кмета на община Аксаково с вх. № МИ-06-755 от 

22 ноември 2019 г., с което ни изпращат заповед на временно 

изпълняващия длъжността кмет за отваряне на помещението, 

решение на Общинската избирателна комисия – Аксаково, относно 

кои лица ще присъстват при отваряне на помещението, протокол от 

отварянето на помещението и извадка от протокол от съдебно 

заседание, проведено на 11 ноември 2019 г. по административно 

дело № 3008/2019 г. на Административен съд – Варна. 

Докладвам ви го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други доклади? Няма други доклади. 
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Тъй като дневният ред беше изчерпан, закривам заседанието 

на Централната избирателна комисия и насрочвам следващо 

заседание на 3 декември, вторник, 10,00 ч. 

 

(Закрито в 11,50) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Силва Дюкенджиева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенограф:  

Стойка Белова 


