
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 175 

 

На 3 декември 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: Силва Дюкенджиева,  

Александър Андреев, Ивайло Ивков 

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

наказателни преписки. 

Докладва: Мария Бойкинова   

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Емил Войнов, Мирослав 

Джеров, Кристина Стефанова, 

Димитър Димитров, Бойчо  

Арнаудов, Силвия Стойчева, 

Георги Баханов 

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Емил Войнов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Александър 

Андреев, Николай Николов, Ерхан 

Чаушев, Цветанка Георгиева, Таня 

Йосифова, Димитър Димитров, 

Ивайло Ивков 

4. Разни  

Докладват: Силва Дюкенджиева, 
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Емил Войнов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Александър Андреев, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Севинч Солакова, Николай Николов,  

Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Димитър Димитров, 

Таня Йосифова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Цветославова-Стефанова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов,  Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Стефка Стоева. 

 

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

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на комисията 

и от госпожа Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова – 

заместник-председател. 

 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър 

ден, колеги.  

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Има качен проект на дневен ред в папка от днешно заседание. 

Моля да видим дали има желаещи за включване. Колеги, има ли 

предложения за включване? 

 Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаема  госпожо 

председателстваща, моля да бъде създадена нова точка – Доклади по 

дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки – и 

да ме включите в тази нова точка. 



3 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, 

колеги, това ще бъде нова точка – т. 1а – „Доклади по дела, жалби, 

сигнали и административнонаказателни преписки“ с докладчик  

госпожа Бойкинова. 

Има ли други колеги за включване?  Господин Димитров, 

заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Госпожо председателстваща, моля 

да ме включите в точката с искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре,  

господин Димитров го включвам в точката за изплащане на 

възнаграждения. 

Други колеги? 

Ако няма други колеги за включване, моля, колеги, 

процедура по гласуване на дневния ред с допълненията. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Дневният ред се приема. 

Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния 

ред: 

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

Аз ще ви докладвам два проекта за решения. 

Първият проект е с № 4318. Това е проект за промяна в 

ОИК – Каварна, област Добрич. Постъпило е предложение с вх. 

№ МИ-15-1573 от 02.12.2019 г. от Айтен Аптулова – член на 

Общинския съвет на ПП „Движение за права и свободи“ – Каварна, 

за промяна в състава на ОИК – Каварна. Предлага се на мястото на 

секретаря на ОИК Ганка Георгиева Василева да бъде назначен 

Исмаил Ошнудов Исмаилов. 
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Към предложението е постъпило в оригинал заявление от 

госпожа Василева за освобождаването й като секретар на ОИК – 

Каварна. Приложена е декларация в оригинал от Исмаил Ошнудов 

Исмаилов, както и копие от дипломата му за завършено висше 

образование и съответно пълномощно от госпожа Аптулова за 

предложението.  

Колеги, предлагам ви на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във 

връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс да освободим като 

секретар на ОИК – Каварна, област Добрич, Ганка Георгиева 

Василева, ЕГН …, и съответно да анулираме издаденото й 

удостоверение и да назначим за секретар на ОИК – Каварна, област 

Добрич, Исмаил Ошнудов Исмаилов, ЕГН …. 

 

На назначения секретар на ОИК – Каварна, да бъде издадено 

удостоверение. 

Колеги, има ли предложения по проекта? 

Ако няма предложения, моля, процедура по гласуване за 

промяната в ОИК – Каварна. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1696-МИ. 

Колеги, имам да докладвам още един проект на решение за 

промяна в ОИК. Уважаеми колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1572 от 29.11.2019 г. от 

ОИК – Садово, от госпожа  Гергана Василева Гетова-Златкова, която 

е председател на ОИК – Садово. Молбата й е да бъде освободена 

като председател на ОИК – Садово, поради преминаването й на 

друга работа, считано от 02.12.2019 г.   
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Колеги, предлагам ви да освободим като председател на ОИК 

– Садово, област Пловдив, Гергана Василева Гетова-Златкова, ЕГН 

…, и съответно да анулираме издаденото й удостоверение. 

Колеги, това е докладът. Има ли предложения по проекта за 

решение за промяна в състава на ОИК – Садово?  Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Димитър Димитров, 

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

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1697-МИ. 

Колеги, аз в тази точка нямам друг доклад. 

 

Преминаваме към следващата точка – т. 1а – от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

решение на Административен съд – Бургас. То е образувано по 

жалба на госпожа Лашкова срещу Решение на Централната 

избирателна комисия № 1655. С две думи: става въпрос за 

обжалване на решение на ОИК – Несебър, с което в условията на 

непостигнато мнозинство от 2/3 са разгледали сигнал за нарушение 

на разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изразяващо се в нарушаване на 

забраната за използване на материали, които накърняват добрите 

нрави, честта и доброто име на кандидата за кмет на община 

Несебър  господин Николай Димитров, на проведено предизборно 

събрание на ПП ГЕРБ в с. Оризаре. 

Спомняте си казуса. Централната избирателна комисия също 

не постигна необходимото мнозинство за вземане на решение. То 

също беше отхвърлително. Жалбоподателката първоначално беше 



6 

 

обжалвала наше Решение пред Върховния административен съд, 

Върховният административен съд го прекрати и изпрати по 

подсъдност на Административен съд – Бургас, който пък в 

тричленен състав оставя без разглеждане жалбата, тъй като е приел, 

че това е производство по чл. 496, започващо процедурата по 

установяване на административно нарушение. С две думи това са 

мотивите. Съдът приема, че съгласно чл. 498 установяването на 

нарушенията, съставянето на актовете, издаването, обжалването на 

наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН. 

Позовава се на практиката на Върховния административен съд и 

оставя без разглеждане искането, съответно това определение 

подлежи на обжалване с частна жалба. Обжалвано е и частната 

жалба на госпожа Лашкова е изпратена на Централната избирателна 

комисия за запознаване и евентуално имаме и тридневен срок от 

получаване на съобщението за подаване на възражения. 

Считам, че не се налага Централната избирателна комисия да 

прави възражение по подадената частна жалба. 

Докладвам ви го за сведение. Ако вие имате друго мнение 

или становище, моля да го изразите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма 

други предложения. Остава за сведение. 

Имате ли друг доклад,  госпожо Бойкинова? Да, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че 

вчера осъществи процесуално представителство пред Софийския 

районен съд юрисконсултът госпожа Радославова. Делото беше 

отложено поради това, че госпожа Стоева не е могла да бъде 

разпитана по уважителни причини, тъй като тя е в отпуск. 

Днес има дело от 16,45 ч. в Софийския районен съд и 

процесуално представителство ще осъществя аз.  

Уведомявам ви, че утре има дело, също насрочено в 

Софийския районен съд за 13,50 ч., по което също ще осъществя 

процесуално представителство. 

Уважаеми колеги, докладвам ви три броя писма. Едното е от 

район „Възраждане“ и то е за връчване на протокол против акт за 
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установяване на административно нарушение против „Стандарт 

нюз“, представляван от Георги Георгиев Танов – Иванов. На 

посочения адрес, видно от протокола на общинската администрация 

на район „Възраждане“, не е бил открит нарушителят. 

Предлагам ви с протоколно решение от системата на ГД  

ГРАО госпожа Милена Радославова да направи справка за настоящ и 

постоянен адрес на  господин Георги Цанов Иванов с оглед 

връчването на акта за установяване на административно нарушение 

№ 16. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, да продължите с докладите 

си. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, имам да 

докладвам още две писма - от район „Средец“ и „Сердика“, които ни 

уведомяват, че всъщност седалището и адресът на редакцията на в. 

„24 часа“ попада в район Оборище. Препратени са до тази общинска 

администрация за връчване на актовете. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали е проектът за решение по жалба от Коалиция БСП за 

България.  

С Определение Кюстендилският административен съд ни 

оставя без разглеждане жалбата на пълномощника на Коалиция БСП 

за България, с която обжалва  Решение № 232 на ОИК – Кюстендил, 

за обявяване за избрани общински съветници. Прекратява 

производството и изпраща жалбата по компетентност на 
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Централната избирателна комисия, тъй като приема, че това не е 

решение от категорията, с която се определят изборни резултати, а 

това е решение, с което са заличени от листата общински съветници 

и са избрани следващите, поради това, че не са положили клетва на 

първото заседание на Общинския съвет.  

В жалбата се твърди, че решението е неправилно и 

незаконосъобразно. Повод за това решение е уведомление от 

председателстващия първото заседание на Общинския съвет, с което 

уведомява Общинската избирателна комисия – Кюстендил, че от 

общо 37 общински съветници, избрани, 29 са положили клетва на 

първото заседание, като само един от тях е посочил с молба и е 

представил уважителни причини – болничен лист, че не е в 

състояние да се яви и че ще положи клетва на следващото заседание. 

Общинската избирателна комисия с оспорваното Решение 

№ 232 заличава от списъка на общинските съветници от местна 

коалиция ПП ГЕРБ, СДС, ВМРО, ДБГ-ЗНС, обединени земеделци. 

Шест са общинските съветници и на тяхно място обявява 

следващите общински съветници от листата. 

Така, недоволен от това решение е представителят на ПП 

БСП за България. Обжалва решението. Счита, че са неправилни 

посочените основания за вземане на това решение. Казва, че според 

чл. 30, ал. 4, т. 5, за да се прекратят пълномощията на общински 

съветник поради неявяване, е нужно да е отсъствал от три поредни 

заседания на Общинския съвет без основателни причини. Твърди се, 

че самото неявяване на първо заседание и фактът, че не са положили 

клетва, не е основание да се заличат от списъка и да бъдат обявени 

за избрани следващите от списъка. 

Твърди се, че основанието, на което ОИК – Кюстендил, се 

позовава – чл. 37, ал. 1 – противоречи на закона, тъй като този закон 

урежда въпроса от кой момент възникват пълномощията на 

общинския съветник, но не и реда за отстраняването му.  

Отделно от това казва, че не е изпълнена процедурата и е 

следвало да се изпратят покани със срок за даване на обяснения на 
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тези общински съветници, а не направо с решение да бъдат обявени 

следващите. 

Казва се, че има безброй много причини, поради които на 

тези общински съветници може да е възникнала внезапна причина. 

Дават пример с Общинския съвет в гр. Несебър, където дори 

общински съветници с най-тежката мярка за неотклонение са могли 

да присъстват на заседанието на Общинския съвет. Казват, че това 

решение не е подкрепено с доказателства, че те са отсъствали от 

заседанието и дали изобщо са били редовно уведомени за това първо 

заседание на Общинския съвет. 

Аз ви предлагам да вземем решение, с което да оставим без 

разглеждане жалбата на Коалиция БСП за България, тъй като 

считам, че за нея липсва правен интерес от оспорване на това 

решение, тъй като видно от него е, че не се заличават нито се 

обявяват общински съветници от листата на БСП за България. С 

това решение са засегнати законните интереси и права на общински 

съветници от Местна коалиция ГЕРБ и съответно само те имат 

правен интерес от оспорване на това решение. С това решение 

Общинска избирателна комисия – Кюстендил, по никакъв начин не 

засяга, не рефлектира върху правната сфера на коалиция БСП за  

България както по отношение на нейните общински съветници, така 

и на листата. 

Поради това ви предлагам да вземем решение, с което да 

оставим без разглеждане жалбата. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на госпожа Бойкинова. Има ли други предложения 

освен предложения проект за решение или становища? 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в частта по отношение на 

жалбата съм съгласна с мотивите на госпожа Бойкинова. Но какво 

става с контрола по законосъобразност върху актовете на 

Общинската избирателна комисия и след изборите ли ще продължи 

Централната избирателна комисия по политическа целесъобразност 

да приема решения? 
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В този случай, в който едно лице не може да се яви и не се 

яви на първо заседание да положи клетва, законът казва, че то полага 

клетва на следващо заседание. На какво основание е прието това 

решение? Нищожно е решението на общинската избирателна 

комисия и аз ви предлагам ние да го разгледаме относно неговата 

законосъобразност и да се произнесем, защото Централната 

избирателна комисия се обезсмисля като орган, който трябва да 

спазва прилагането на Изборния кодекс. 

Нека това, което правихме по време на изборите, да не 

продължава и след изборния период. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други изказвания? 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ясно е, че изпадаме в някакво колебание. 

Аз не знам кой поради какви причини, затова реших да направя 

изказване.  

Подкрепям изцяло колегата Солакова. Така съм мислил и за 

други решения, в които ние фактически не можем наистина с правни 

инструменти да се произнесем по жалбата. Съгласен съм и с 

колегата Бойкинова – липсва правен интерес у Коалиция БСП за  

България. Жалбата може да остане без разглеждане. 

Но големият въпрос е, че ЦИК не е само правораздавателен 

орган, а това е една малка част от нейната сфера на дейност. Ние сме 

преди всичко орган, който трябва да ръководи изборния процес, 

респективно – обявяване на резултати и т.н. 

Затова аз ви предлагам да вземем отделно решение, с което да 

отменим на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 решението като 

незаконосъобразно. Не съм сигурен, че е нищожно, затова правя така 

предложението, като се самосезираме. Решението на колегата 

Бойкинова, съблюдавайки буквата, е правилно. Липсва правен 

интерес.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други изказвания? Не виждам. 
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И тъй като има второ по ред предложение – на колегата 

Ивков, Централната избирателна комисия да приеме решение, с 

което да отмени Решение № 232 на ОИК – Кюстендил, от 

07.11.2019 г., първо него ще поставя на гласуване.  

Процедура по гласуване на това предложение на колегата 

Ивков. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Мария Бойкинова, Таня 

Йосифова).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз като докладчик 

ще кажа, че все пак имаме Определение от Върховния 

административен съд, изпратена ни е една конкретна жалба по 

компетентност. 

Моля да гласуваме моя проект за решение. Оттам насетне кой 

се самосезира и как – да си изготви проект на решение, който ще го 

гласуваме. Моля сега да гласуваме моя проект за решение по 

конкретната жалба.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, какъв е проблемът да не кажем, че 

жалбата е недопустима поради липса на правен интерес, но с 

изтъкнатите от мен аргументи, които бяха възприети. В същото 

решение да кажем, че то е незаконосъобразно и ние го отменяме, 

като се самосезираме, а не да се произнасяме с две решения.  Сега 

ще оставим като недопустимо, а после ще го отменяме.  Да пробваме 

така. Ако ни го отмени съдът, няма да го правим повече. 

Но аз наистина не считам, че трябва да си затваряме очите 

пред очевидно незаконосъобразни решения и то по обявяване на 
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избор, само защото, видиш ли, нямало правен интерес. Ние не сме 

съд.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Бойкинова, имате думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, предлагам колегата Ивков да  

добави към моя проект тези две изречения с мотивите, които преди 

малко е казал, и да гласуваме тогава проекта за решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, 

добре, колеги. Ще се отложи засега проектът за решение, за да се 

добавят мотивите, които колегата Ивков предложи. 

Друг доклад имате ли,  госпожо Бойкинова? Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали е една преписка от Общинска избирателна 

комисия – Върбица, АУАН № 1. Общинска избирателна комисия – 

Върбица, е приела решение и въз основа на него председателят на 

комисията е съставил акт за установяване на административно 

нарушение против Политическа партия Движение за права и 

свободи затова, че са използвани агитационни материали, в които се 

съдържа гербът на Република България. 

След като се запознах с административнонаказателната 

преписка, изпратена от ОИК, установих, че първо, решението не е 

мотивирано. В него не е ясно точно кой е нарушителят – партията 

или някой друг, защото актът е съставен против партията, 

представлявана от общинския ръководител на ДПС за района. 

Отделно от това се запознах с агитационните материали. 

Може и вие да ги видите, има приложен диск. Всъщност знамето е 

изобразено като една много тънка ивица и то не е знаме, а просто са 

цветовете бяло, зелено, червено в долния край на агитационния 

материал. Абсолютно много тънка ивица и поне моето възприятие, 

когато погледна агитационния материал, изобщо нямам съмнение, 

че това не е знамето. Просто са използвани цветовете. 

Според мен Общинската избирателна комисия съвсем 

неправилно е приела, че е налице забраната на чл. 183, ал. 4. 

Отделно от това считам, че знамето не е използвано така, както 
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регламентира чл. 15 от Закона за държавния печат и националното 

знаме на Република България, да не говорим, че всъщност забраната 

да се използва знамето беше по инициатива на Централната 

избирателна комисия, защото ние постановихме едно решение, в 

което се използваше знамето, но то всъщност се обругаваше и такъв 

беше според мен смисълът и целта на закона. А това, че някой 

използва цветовете по начина, по който е в този агитационен 

материал – можете да го видите – считам, че не е налице нарушение. 

Но отделно от това, дори и да не сте съгласни с този извод, 

нарушени са процесуалните правила, тъй като 

административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2, 

съгласно която за нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 се наказва 

с глоба, а не с имуществена санкция. Производството е започнало 

срещу партията. Срещу партията може да се наложи само 

имуществена санкция. 

Така че това е още едно основание мотивирано да прекратим 

административнонаказателното производство. 

Уважаеми колеги, оттеглям доклада. Моля да се запознаете с 

проекта, който съм изготвила за прекратяване на 

административнонаказателното производство поради процесуални 

нарушения в съставянето на акта за установяване на 

административно нарушение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, 

докладът ще бъде докладван по-късно. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, правя искане да 

върнем въпроса за неполагането на клетва от общински съветници, 

тъй като беше гласувано колегата Ивков или друг колега да допълни 

решението и се бяхме съгласили като мнозинство в комисията 

относно това да бъде отменено решението на Общинската 

избирателна комисия. Насочвам ви вниманието към Решение 

№ 2884-МИ от 03.11.2015 г. на Централната избирателна комисия, в 

което пише в т. 2, че ако общински съветник е възпрепятстван да 

присъства при полагане на клетва, следва изрично да заяви това с 
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писмено заявление пред общинската избирателна комисия. А в т. 3 

пише, че пълномощията на общински съветник, който не се е явил и 

не е подписал клетвен лист на първото заседание на Общинския 

съвет и не е заявил писмено по реда на т. 2, че е възпрепятстван да се 

яви, не възникват. В т. 4 пише, че Общинската избирателна комисия 

обявява за избран за общински съветник следващия, включен в 

списък А на листата на посочилата го партия, коалиция или местна 

коалиция кандидат. 

Аз не знам това решение да е отменено с друго решение на 

Централната избирателна комисия. Това решение е принципно 

решение, нищо че е от 2015 г. Ако ЦИК има вече ново становище, да 

го изразим и да го обективираме в решение.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ние в работно 

заседание обсъдихме въпроса дали да възприемем решението от 

2015 г. То не е приложимо дотолкова, доколкото Централната 

избирателна комисия, започвайки своя мандат, започна, 

включително решенията, с номерация от 1 и всички принципни 

решения от избори 2015 г. ние ги възприемаме и ги приемаме с наше 

решение, за да има яснота и да няма недоразумения, да няма 

проблеми при прилагането на Изборния кодекс. Иначе щяхме да се 

позоваваме на приложими решения от 2015 г. и да приключим с 

нашата работа по приемането на принципни решения за изборите на 

27 октомври 2019 г.  

Но специално този въпрос ние го обсъдихме, включително 

при приемане на решението относно заличаването от списъка на 

кандидатите въз основа на подадени заявления от лицата преди 

провеждане на заседанията за конституиране на новоизбраните 

общински съветници. Тук става дума вече за конституиран 

Общински съвет.  

Ако Централната избирателна комисия щеше да възприеме 

решението, щеше да го оповести достатъчно навреме, за да бъдат 
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уведомени всички избрани общински съветници да подават 

заявления така, както е уредена процедурата през 2015 г.  

В този смисъл считам, че това решение е неприложимо и не 

би следвало да се обсъжда при разглеждането на преписката, 

докладвана от госпожа Бойкинова. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Категорично съм на другото становище, 

а именно, след като имаме едно решение на ЦИК, което не е 

отменено и няма решение в друг смисъл, различно от това, което е 

от 2015 г., и аз да съм избран, и който и да е, ще се води по решение, 

което е актуално към настоящия момент. Актуално към момента е 

това решение – Решение № 2884-МИ от 03.11.2015 г. Ако имаме 

друго решение на ЦИК, ще се съобразят с него. Но явно и тези 

избрани кандидати са се съобразили с това решение и затова не са 

подавали и съответните заявления. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Чаушев, имате думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само за яснота! Имаше предложение да 

се преразгледа решението. Това, едно. Да гласуваме предложението 

да се преразгледа въпросното решение, както беше процедурно 

направеното предложение. Парче по парче!  Да се върнем оттам, 

откъдето започнахме. 

Предлагам да гласуване предложението да се преразгледа 

въпросното решение за въпросните общински съветници. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Госпожо 

Ганчева, имате думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С оглед дискусията в залата и 

предложението, което направи колегата Баханов, и аз ще направя 

своето – да прегласуваме предложението на колегата Ивков с оглед 

изчетеното от колегата Баханов, съотносимо към доклада на 

колегата Бойкинова. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  

Господин Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо едното предложение, после – 

другото все пак. Първо имаше предложение за прегласуване въобще, 

за преразглеждане.  Същата работа, пак започваме за думичката да 

се хващаме. Естествено, че за да се преразгледа, трябва да се 

гласува.  Едно по едно – ми е само мисълта! 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има предложение за прегласуване на предложението на колегата 

Ивков по повод доклада на госпожа Бойкинова за жалбата срещу 

Решение № 232 на ОИК – Кюстендил. 

Има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Йосифова);  против –   9 

(Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева). 

Предложението не се приема. 

Колеги, има ли други предложения по тази точка? 

Сега ще подложим на гласуване предложението на  господин 

Баханов. 

Може ли,  господин Баханов, да си повторите предложението 

на микрофон. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с оглед изразеното 

преди малко от мен становище и докладваното Решение № 2884 от 

03.11.2015 г. относно възникване на пълномощия на общински 

съветник и последиците от неполагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗМСМА правя предложение да преразгледаме въпроса и 

доклада на колегата Бойкинова. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на  господин Баханов. 

Моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Таня Йосифова);  против –   9 (Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева).  

Предложението не се приема. 

Нямаме решение. 

 Госпожо Бойкинова, имате ли друг доклад в тази точка? Да, 

заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам проекта 

си за доклад такъв, какъвто е във вътрешната мрежа и който ви 

докладвах. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения по проекта за решение на госпожа 

Бойкинова? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня 

Йосифова);  против –   9 (Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева).  

Решението има № 1698-МИ. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви 

проект за решение относно налагане на административно наказание 

на доставчика на медийни услуги Информационна агенция БЛИЦ 

ЕООД. Срещу тази агенция има съставен акт № 29 затова, че на 

03.11.2019 г. на втория тур в изборния ден на интернет-страницата 

на БЛИЦ са публикувани предварителни резултати от гласуването за 

кандидатите за кмет на Столична община. Това представлява 
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нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5, тъй като съгласно 

същата разпоредба е налице забрана в изборния ден да се обявяват 

резултатите от допитванията до общественото мнение по повод 

изборите. 

Постъпило е възражение срещу акта в срока. Във 

възражението се казва, че всъщност те не оспорват, че е публикувана 

на сайта тази статия със заглавие „Първи резултати от втория тур – 

на голямото рали за местна власт“, като се твърди, че всъщност това 

е медия, която осъществява журналистическа дейност и в този 

смисъл всяка журналистическа дейност следва да се разбира като 

проява на свобода на словото в правовата държава, поради което 

считат, че Информационна агенция БЛИЦ не е извършила 

твърдяното нарушение, за което е съставен акт за установяване на 

административно нарушение. 

Предлагам да наложим имуществена санкция в минимален 

размер от 2000 лв. предвид на това, че няма друго извършено 

нарушение от агенцията. Считаме, че случаят също така не е 

маловажен, тъй като неслучайно законодателят е въвел тази забрана 

за обявяване на социологически проучвания и допитвания, тъй като 

това представлява висока степен на обществена опасност с оглед 

обществените отношения, които регулира Изборният кодекс, а 

именно провеждането на честни и свободни избори. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Бойкинова. Проектът за решение е 

качен в мрежата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: В решението, както във всички други 

решения, казваме, че с възражението са оспорени … - на стр. 2, 

вторият абзац, последното изречение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения по проекта за решение на госпожа 

Бойкинова? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

Решението се приема. 

Решението има № 1699-МИ. 

 

Колеги, връщаме се на точка първа от дневния ред: 

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

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпилото с вх. № МИ-10-288 предложение от упълномощения 

представител на Партия ГЕРБ за промяна в ОИК – Кубрат. 

Към приложението е приложено заявление от Румяна 

Петрова Костадинова, председател на ОИК – Кубрат, с което желае 

да бъде освободена като председател по лични причини. Към 

предложението са приложени и документите на Радка Николова 

Великова, която да бъде назначена като член, а за председател на 

Общинска избирателна комисия – Кубрат, да бъде назначен 

досегашният член Снежана Николаева Москова, като на нейно място 

да бъде назначена Радка Николаева Великова. 

Подготвил съм проект, който е качен във вътрешната мрежа с 

проектен № 4316. 

Предлагам да освободим като председател на ОИК – Кубрат, 

област Разград, Румяна Петрова Костадинова и да се анулира 

издаденото й удостоверение. На нейно място да бъде назначена за 

председател на ОИК – Кубрат, Снежана Николаева Москова, която е 

досегашен член, а за член на ОИК – Кубрат, от квотата на същата 

политическа сила да бъде назначена Радка Николаева Великова и на 

нея да й бъде издадено удостоверение. 

За информация инженер-агроном е предложеният нов член на 

Общинската избирателна комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада за промяна в състава на ОИК – Кубрат. Има ли други 

предложения? 
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Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова);  против 

–   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1700-МИ. 

 Господин Ивков, имате думата в точката за промени в 

състави на ОИК. Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Постъпило е с вх. № МИ-15-1571 от 29.11.2019 

г. заявление от Биляна Милотинова Стаменова – член на ОИК – 

Берковица, с което моли да бъде освободена от длъжността член на 

Общинска избирателна комисия – Берковица на основание чл. 51, ал. 

2, т. 5 във връзка с Решение еди-кое си и встъпването й в длъжност 

като секретар на Община Берковица, считано от 13.11.2019 г. 

Предлагам ви и решение, с което да уважим молбата, без да 

чакаме замяна, защото може би да се налага заради конфликт на 

интереси, и в същото време да напишем едно писмо, което ще 

видите във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, до 

Политическа партия ГЕРБ, до представляващия  господин Борисов, с 

което ги уведомяваме, че в най-кратък срок следва да направят 

предложение за попълване на състава на ОИК – Берковица. 

Предлагам да гласуваме и решението, и писмото, моля, ан 

блок. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на колегата Ивков за промяна в състава на 

ОИК – Берковица.  

Има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на проекта на 

решение и изпращане на писмото. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова);  против 

–   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1701-МИ. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председателстваща! 

Колеги, постъпило е искане за отваряне на запечатано помещение с 

вх. № МИ-14-36 от 29.11.2019 г. от кмета на район „Възраждане“ в 

Столична община. Става въпрос за помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за 

членове на Европейския парламент от 2014 г. и проведен  

национален референдум през 2013 г. Искат да се отвори 

запечатаното помещение с оглед да се архивират книжата, тъй като 

срокът им за съхранение е изтекъл. 

Предлагам да изпратим писмо на кмета на район 

„Възраждане“ със следното съдържание – има го във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали. 

„Централната избирателна комисия прие решение № 1244 от 

30.09.2019 г. относно достъпа до запечатани помещения. Във връзка 

с искането ви за отваряне на запечатано помещение с писмо еди-кой 

си номер ви информираме, че не е необходимо нарочно решение на 

ЦИК, а трябва да се съобразите с Решение № 1244 от 30.09.2019 г. и 

след осъществяване на достъпа до запечатаното помещение да 

изпратите на ЦИК копия от посочените в решението документи.“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  

Господин Николов, заповядайте. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, от писмото на 

района става ясно, че те въобще не знаят за решение № 1244-МИ на 

Централната избирателна комисия. Позовават се на стари решения 

от 2015 г. 

В тази връзка аз имам две добавки към проекта за писмо. 

Първото е накрая на последното изречение вместо „да изпратите на 

Централната избирателна комисия копие от посочените документи“ 

предлагам да впишем „и след осъществяване на достъпа до 

запечатаното помещение да изпратите на Централната избирателна 

комисия уведомително писмо по т. 7 от решението“. 

Ние не искаме вече копия от документите. 

Второто нещо, за да може наистина да уведомим колегите, да 

знаят в перспектива, да им обърнем внимание защо не е необходимо 

специално решение на Централната избирателна комисия. Именно 

пак в същото изречение да добавим „ви информираме, че в случай на 

архивиране на изборни книжа и материали“ не е необходимо 

нарочно решение на ЦИК, че това е едно от четирите основания по т. 

2 от конкретното решение, където наистина няма да бъде 

необходимо такова архивиране. Ако, да речем, ставаше дума за 

ремонт, за видеокамера или за други такива случаи, каквито са 

минали през нас, е необходимо нарочно решение. 

Това са ми двете добавки. Просто да подчертаем още веднъж 

уведомителното писмо по т. 7, то си има специфични реквизити. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  

Господин Войнов? Съгласен сте. 

Колеги, други предложения? Ако няма, моля, процедура по 

гласуване на писмото до госпожа Савова. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 
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Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Господин Джеров, заповядайте в тази точка. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам два еднакви 

входящи номера № МИ-06-777 – едното от 28.11.2019 г., а другото е 

от 02.12.2019 г., от кмета на община Искър. Уведомяват ни, че са 

отворили, разпечатали и запечатали помещение, след извършената 

проверка са приложили към двете преписки съответно протоколите 

на комисията, както и приемо-предавателната разписка, както и 

заповедта под № 656 от 09.10.2019 г.  

Докладвам за сведение за затворените помещения в община 

Искър, област Плевен. 

Другият входящ номер, който докладвам, е № МИ-06-778 от 

29.11.2019 г.  от община Две могили, област Русе, с което също ни 

уведомяват, че са отворили запечатано помещение, в което се 

съхраняват обаче изборни предложения книжа и материали от 

произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г., както и 03 ноември 2019 г. - втори тур в община 

Две могили, област Русе. 

Към преписката са приложени съответно копия  от 

съобщението, копие от определение по адм. дело № 698 по описа на 

Административен съд – гр. Русе, за 2019 г., копие от съответната 

жалба, копие от заповедта под № 944, копие от Протокол от 

13.11.2019 г. за разпечатване и отваряне на запечатаното помещение, 

в което се съхраняват съответните изборни книжа и материали, 

както и копие от приемо-предавателния протокол с вх. № 40-73 от 

13.11.2019 г., копие от препис от протоколното определение по 

административното дело със съответния номер, копие също от 

приемо-предавателния протокол под № 953 от 27.11.2019 г., както и 

копие от друг протокол – от 27.11.2019 г. - за разпечатване, отваряне 

и запечатване на запечатано помещение, в което се съхраняват 
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съответните изборни книжа и материали от произведените избори за 

общински съветници и за кметове на  27 октомври 2019 г.  

Докладвам го, колеги, също за сведение. Благодаря ви. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Госпожо 

Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, получили 

сме писмо от община Павликени от  господин Манолов, кмет на 

община Павликени, придружено със заповед, протокол за отваряне 

на запечатано помещение във връзка с разпореждане на 

Административен съд -  Велико Търново, относно административно 

дело № 669 и № 671. 

Докладвам го за сведение и запознаване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

 Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. Докладвам преписка с вх. № ЦИК-14-112 от 

29.11.2019 г. от кмета на община Борово.  Господин Панайотов е 

поискал от нас разрешение да се отворят две помещения, в които се 

съхраняват изборни материали, за да се преместят част от тях от 

едното в другото и да се подготвят за предаване на Държавен архив. 

Отговора не съм го подготвил, но е абсолютно идентичен със 

случая на  господин Войнов. Трябва да напомня, че с  Решение 

№ 1244 от 30.09.2019 г., т. 2.2 такова преместване е по принцип 

разрешено и че режимът оттук нататък е уведомителен. 

Не съм го подготвил, но сега ще отида да го напиша, като го 

гласуваме. На практика ще го препиша, като взема предвид, разбира 

се, поправките на  господин Николов. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения освен да изпратим такова писмо? Няма. 

Моля, тогава, процедура по гласуване за изпращане на 

писмото. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 
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Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия от кмета на община Плевен е постъпило писмо 

с вх. № МИ-06-771, с което ни уведомява, че е било отворено 

запечатано помещение във връзка с административно дело. От 

помещението са извадени чували с изборни книжа и материали за 

извършване на съдебно-техническа експертиза, които са предадени с 

приемо-предавателен протокол на вещи лица. Експертизата е била 

извършена в залата на съда, след което книжата са били върнати 

отново в помещението. То е било запечатано, изготвени са 

съответните протоколи и съгласно наше Решение № 1244-МИ ни 

уведомяват.  

Това ви го докладвам за сведение. 

Също така ви докладвам за сведение писмо от кмета на 

община Дупница с вх. № МИ-06-768/1, с което ни изпращат заповед 

на кмета за отваряне на помещение, два броя протоколи на 

комисията, която е назначена със заповедта на кмета, както и 

протокол от административно дело на Административен съд -  

Кюстендил. 

Докладвам го за сведение. 

И последно, от кмета на община Сунгурларе е получено 

писмо с вх. № МИ-06-772 от 28.11.2019 г., с което ни изпращат 

приемо-предавателни протоколи за предаване на архива на ОИК – 

Сунгурларе, мандат 2015 -2019 г., на общинската администрация, 

както и протокол за предаване на съхранение в архива на община 

Сунгурларе документи на ОИК – Сунгурларе, с новия мандат – 2019 

– 2023 г. 

Докладвам го за сведение. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви, господин Арнаудов. 

 Госпожо Стойчева, заповядайте за доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Колеги, докладвам за сведение писмо от Емил 

Иванов, кмет на община Своге, с което ни уведомява за извършени 

действия по съставена от него заповед и назначена комисия за 

отваряне на запечатано помещение в община Своге, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

общински съветници и за кметове. Действията са предприети във 

връзка с изпълнение разпореждане на Административен съд -  

София – област, и искане за представяне на чувала с изборните 

книжа от секция № 18 – гара Лакатник. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад,  госпожо Стойчева, нямате? Благодаря. 

 Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И аз ще докладвам за сведение, колеги,  

писмо с вх. № МИ-06-783 от 02.12.2019 г. от община Благоевград 

относно искане от Окръжно следствено дело към Окръжна 

прокуратура – Благоевград, за предоставяне на заверено копие от 

протокол на СИК № 25 в Благоевград, от проведените изборите за 

общински съветници и за кметове. Уведомяват ни, че по повод това 

постъпило искане в общинската администрация по окръжно 

следствено дело е определена и издадена заповед на кмета, 

определена е и комисия от длъжностни лица, която е отворила 

въпросното помещение, за да видят как се съхраняват бюлетините и 

кочанът с отрязъците и другите изборни книжа и материали. 

Комисията е направила копия на протоколите в секция № 25, които 

са били предоставени на Окръжно следствено дело и за отварянето 

на помещението е съставен протокол в изпълнение на т. 5 от наше 

Решение № 1244 от 30.09.2019 г. 

Приложени са заверени копия от въпросните документи и от 

заповедта и протокола. 

Докладвам го за сведение. Благодаря ви. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, в 

тази точка има ли други доклади? Няма. 

 

Преминаваме към следващата точка – точка трета – от 

дневния ред: 

3. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

 Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-183 от 26.11.2019 г. 

Искането е от ОИК – Главиница, и е за две дадени дежурства – на 19 

и 20 ноември 2019 г. 

 Първото дежурство е от трима членове на ОИК за 

определяне на членове на комисията, които да участват при 

преброяване на бюлетините от втори тур за избор на кмет на 

кметство Зебил по разпореждане на Административен съд -  

Силистра. 

Второто дежурство е от четири членове на ОИК, които са 

присъствали при преброяването на бюлетините във връзка с жалба 

срещу Решение № 129-МИ от 03.11.2019 г. на ОИК – Главиница. 

Изготвен е контролен лист и счетоводна справка. Предлагам 

да се изплати сумата от 413,63 лв. за дадените дежурства на ОИК – 

Главиница. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения. 

Ако няма, моля, процедура на гласуване на решението за 

изплащане на възнаграждение на ОИК – Главиница. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

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

против –   няма. 

Предложението се приема. 
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Господин Войнов, заповядайте за следващия Ви доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви искане за изплащане на 

възнаграждение с вх. № МИ-27-196 от 27.11.2019 г.  Искането е от 

ОИК – Мизия, и е за проведено заседание на 18.11.2019 г. На 

заседанието е взето решение относно съхранението на печата и 

документите, които остават на разположение по време на мандата на 

ОИК – Мизия. На заседанието са присъствали 13 членове на ОИК.  

Към искането са приложени взетото решение на ОИК – 

Мизия, присъствена форма за проведеното заседание на членовете 

на ОИК.  

Изготвен е контролен лист и счетоводна справка. Предлагам 

да се изплати сумата от 714,21 л. за проведеното заседание на ОИК – 

Мизия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване изплащане 

възнаграждението на ОИК – Мизия. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам искане за 

изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна комисия – 

Самоков. Искането е за проведено едно заседание на 12.11.2019 г. и 

за дадени осем дежурства, съответно на 14, 18, 19, 20, 21 и 26 

ноември от председателя и секретаря на Общинска избирателна 

комисия – Самоков. 

Общата стойност е 1330 лв. Към искането са приложени 

всички документи, включително и счетоводна справка за размера на 
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исканите възнаграждения и контролен лист за извършване на 

предварителна проверка от финансовия контрольор. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване възнаграждението на 

ОИК – Самоков. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стойчева, за следващия Ви доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане и от 

Общинска избирателна комисия – Тервел, за изплащане на 

възнаграждение на членовете на същата комисия за проведено на 

18.11.2019 г. заседание. Участвали са 11 от членовете на комисията. 

Към искането освен приложените от Общинската избирателна 

комисия документи е приложена и счетоводна справка за размера на 

исканите възнаграждения на стойност 607,81 лв., както и контролен 

лист за извършване на предварителен контрол от финансовия 

контрольор. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли 

предложения, колеги? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 

 Госпожо Цанева, заповядайте за доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, предлагам ви да 

одобрим поправка на техническа грешка в счетоводната справка, с 
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която сме одобрили и вече сме изпратили възнаграждение на ОИК – 

Ракитово, като датата на първото заседание – 05.11.2019 г. – да се 

чете „13.11.2019 г“.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друго 

предложение има ли, колеги? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на протоколно 

решение за поправка на техническа грешка. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

Предложението се приема. 

 Господин Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

първото искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Разград, 

за проведени две дежурства, като едното дежурство е на 06.11.2019 

г., а другото е на 07.11.2019 г.  Дежурствата са дадени във връзка с 

подготовката на книжата по обжалването на изборните резултати по 

адм. дело № 255/2019 г. Дежурството е дадено от председател и един 

член. Предлагам да им се изплати възнаграждението на колегите за 

дадените две дежурства. 

Колеги, оттеглям доклада си. 

Колеги, докладвам ви второто постъпило искане с вх. № МИ-

27-195 от ОИК - Панагюрище, област Пазарджик, за изплащане на 

три заседания, като първото заседание е проведено на 19.11.2019 г., 

второто е на 21.11.2019 г., третото е на 27.11.2019 г. 

И трите заседания са проведени във връзка с обжалването на 

резултатите и запознаване с решението на Административен съд -  

Пазарджик, във връзка с обжалваните резултати, както и взимането 

на становище за обжалването решението на Административен съд -  

Пазарджик, във Върховния административен съд и изготвянето на 

становище.  
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На първото заседание са присъствали председател, 

заместник-председател, секретар и седем членове. На заседанието на 

21.11.2019 г. са присъствали председател, заместник-председател, 

секретар и пак седем членове. На 27.11.2019 г. – същите – 

председател, заместник-председател, секретар и седем членове. 

Предлагам да им бъде изплатено възнаграждението за трите 

заседания. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, 7 Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

  Заповядайте, господин Андреев, за следващия Ви доклад. 

  АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Постъпило е искане от ОИК – 

Банско, за изплащането на възнаграждение за две заседания и едно 

дежурство. Едното е проведено на 05.11.2019 г., другото на 

20.11.2019 г., а дежурството на 11.11.2019 г.   

На първото заседание, което е проведено на 05.11.2019 г., са 

присъствали председател, заместник-председател и осем членове. 

Същото е във връзка с обжалването на Решение № 104-МИ  от 

28.11.2019 г. на ОИК – Банско, за обявяване на резултатите. Второто 

заседание, проведено на 20.11.2019 г., също е във връзка с 

подготовката на становище по административно дело № 1183/2019 г. 

За заседанието на 05.11.2019 г. колегите от ОИК – Банско, са 

поискали и заплащането на възнаграждение за дежурство за 

подготовката на заседанието. Но тъй като същото е проведено в деня 

за провеждането на заседанието, считам, че не следва да им бъде 

заплатено. 
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По отношение на дежурството на 11.11.2019 г., същото е 

дадено от председател, заместник-председател, секретар и трима 

членове, и е във връзка с архивирането на книжа на ОИК – Банско, 

включващо и съгласно протокол за архивиране, който е направен. 

В тази връзка предлагам да им заплатим възнаграждението за 

двете заседания и дежурството на 11.11.2019 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане 

възнаграждението на ОИК – Банско. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

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

против –  няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Николов, заповядайте за доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам ви искане от страна на Общинска избирателна комисия в 

Горна Оряховица с вх. № МИ-27-193 от 27.11.2019 г. за изплащане 

на различни възнаграждения. 

Общинската избирателна комисия, на първо място, е провела 

две заседания – на 11.11.2019 г. и 12.11.2019 г. Те са по повод на 

образуване дела от административен характер в Административен 

съд - Велико Търново. На тях са взели решение кой да представлява 

Общинската избирателна комисия и как да се транспортират 

съответните изборни книжа и материали от изборното помещение. 

На първото заседание – на 11.11.2019 г. –  е присъствал 

пълният състав на комисията, на второто заседание – също толкова 

членове. 

Това, което е същественото тук, е, че има и претенция за 

дежурство, което е на дата 13.11.2019 г. и което намирам за 

неоснователно и в този смисъл имаме съвпадение с мнението на 
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финансовия контрольор – да не се изплащат дежурства, които са 

дадени за деня на двете проведени заседания, а именно 11.11.2019 г. 

и 12.11.2019 г. Да се покрие само дежурството, което е проведено на 

13.11.2019 г. – за деня, в който е нямало заседание на Общинската 

избирателна комисия. 

Търсената сума за двете заседания, за които предлагам да се 

приеме протоколно решение за утвърждаването им ведно със 

съответните осигурителни вноски, възлиза на 1709,05 лв. 

Преписката е окомплектована с необходимите документи. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –  няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Николов, за следващия Ви доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Постъпило е искане, уважаеми 

колеги с вх. № МИ-27-188 от 27.11.2019 г. от Общинската 

избирателна комисия в гр. Белово относно изплащане на 

възнаграждение за заседание на комисията, което се е състояло на 

26.11.2019 г., от една страна, и, от друга страна, за  множество 

дежурства.  

Заседанието на комисията, за което е представен протокол, е 

било във връзка с дневен ред: определяне график за дежурства за 

периода от обжалване на решението – очевидно там има процедура 

по обжалване на решението за обявяване на резултати от изборите – 

и също така определяне на резултатите от гласуването за общински 

съветници в изпълнение на влязло в сила съдебно решение. 

Очевидно там има и влязло в сила съдебно решение, с което 
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преписката е върната по компетентност на съответната Общинска 

избирателна комисия в гр. Белово. 

Това, което е специфичното, колеги, е, че относно 

дежурствата има претенция за изплащане на дежурства както за 12, 

13 и 14 и 19 ноември – тоест, четири броя дежурства – така и за 

дежурства, които все още не са се случили във времето. Но 

заявлението е направено предварително и са отбелязани в 

съответната таблица, че желаят да се изплатят дежурства за 27, 28, 

29, 30 ноември, 1, 2 и 3 декември. 

Да припомня, че е изпратено при нас съответното искане на 

27.11.2019 г., тоест, към датата на изпращането му тази втора група 

дежурства от 27 ноември до 3 декември включително все още не са 

се случили. 

Предлагам да утвърдим разход, който да е само за 

проведеното заседание на 26 ноември в изпълнение на съдебно 

решение преди всичко и за състоялите се дежурства до датата на 

изпращането на искането, а именно за 12 ноември, 13 ноември, 14 

ноември и 19 ноември. Тоест, четири дежурства и едно заседание. 

За останалата част от дежурствата, включително до 3 

декември, тоест, днес, ако желае Общинската избирателна комисия 

предлагам отново да ни изпрати съответно искане за периода от 27 

ноември до 3 декември включително, тъй като към датата на 

изпращането на първоначалното искане не са в състояние да 

представят доказателства, че тези дежурства са били осъществени, 

както се изисква в Решение № 1685. На това мнение, между другото, 

е и финансовият контрольор.  

Общо за четири дежурства и едно заседание предлагам на 

Централната избирателна комисия да утвърди разход в размер на 

916,37 лв. ведно със съответните осигурителни вноски. 

Преписката е окомплектована в цялост. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви, господин Николов. 

Колеги, има ли други предложения? 
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Ако няма, моля процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Николов, за следващия Ви доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. Докладвам ви, уважаеми колеги, искане от 

Общинска избирателна комисия – Батак, с вх. № МИ-27-184 от 

26.11.2019 г. Искането е във връзка с проведено заседание на 

Общинската избирателна комисия на 19.11.2019 г., на което е 

присъствал целият състав на комисията от 13 члена. Дневният ред на 

заседанието е било предсрочно прекратяване пълномощия на 

общински съветник и съответно обявяване за избран на следващия в 

съответната листа. 

Представено е решението на Общинската избирателна 

комисия, представен е и също така списък на присъствалите на 

заседанието. Разходът, който се предлага за утвърждаване, е 714,21 

лв. ведно с осигурителните вноски за това проведено заседание на 

19.11.2019 г. с този дневен ред. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 
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Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –  

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Николов, за следващия Ви доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последно, уважаеми колеги, 

докладвам постъпило искане от страна на Общинска избирателна 

комисия – Белене, с вх. № МИ-27-208 от 29.11.2019 г. С него 

Общинската избирателна комисия ни информира, че на 26.11.2019 г. 

е проведено заседание с единствена точка в дневния ред: предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник по повод 

подадена от него оставка и обявяване на следващия от съответната 

листа за избран за общински съветник. 

На заседанието са участвали 12 члена на Общинската 

избирателна комисия в Белене. Представени са техните подписи. 

Съответно окомплектована е преписката в цялост и сумата за 

възнаграждение, която предлагам да бъде утвърдена за участие в 

това заседание на 12-те члена на Общинската избирателна комисия, 

е 661,01 лв. с осигурителните вноски. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 

Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –  няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Чаушев, заповядайте за доклад. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-180 от 

26.11.2019 г. сме получили искане за заплащане на възнаграждение 

от ОИК – Разград, за проведено заседание на 24.11.2019 г., на което 

са присъствали председател, двама заместник-председатели, 
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секретар и 6 членове. На това заседание са прекратили правомощия 

на общински съветник, съответно са обявили за избран следващия на 

основание т. 2, буква „в“ от Решение № 1685-МИ от 20.11.2019 г. 

Предлагам да им се изплати възнаграждение за проведеното 

заседание в размер 554,61 лв. с осигурителните вноски.  

По преписката има контролен лист. 

Също така да се изплати възнаграждение за проведено 

заседание на 17.11.2019 г., на което са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, секретар и 6 членове. Също са 

прекратили правомощия, съответно са обявили друг за избран за 

общински съветник също на основание т. 2, буква „в“ от наше 

решение № 1685-МИ. 

Предлагам да им се изплати възнаграждението за това 

заседание в същия размер, който казах и за предното. 

Също има контролен лист от счетоводството. 

Предлагам да гласуваме изплащане на възнаграждения за 

двете заседания заедно. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване изплащане 

възнагражденията на ОИК – Разград. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против –  няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, докладвам вх. № МИ-27-170 от 

21.11.2019 г.  с искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – 

Драгоман, за проведено заседание на 07.11.2019 г., на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

8 членове. На това заседание са прекратили правомощията на 
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общински съветник и съответно са обявили следващия от листата на 

основание т. 2, буква „в“ от наше Решение № 1685-МИ. 

Предлагам да им се изплати възнаграждение в размер на 

661,01 лв. По преписката има съответния контролен лист от 

финансовия контрольор. 

Предлагам да се изплатят възнагражденията на ОИК – 

Драгоман. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –  няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам вх. № МИ-27-153 от 

18.11.2019 г., с което сме получили искане за изплащане на 

възнаграждения за дежурства от ОИК – Главиница, във връзка с 

разпореждания на съда и подготвяне на документи по дело във 

връзка с местните избори. 

Първото дежурство е на 13.11.2019 г., което е осъществено от 

председател, заместник-председател и секретар. Иска се изплащане 

на възнаграждение, а също така и изплащане на възнаграждение за 

дежурство на 14.11.2019 г. на председател, заместник-председател и 

секретар – пак във връзка със съдебното дело  по повод  изборите в 

Главиница. 

Така че за дежурствата и за двата дни на основание т. 6, буква 

„г“ на наше Решение № 1685-МИ предлагам да им се изплатят 

възнагражденията. 

По преписката има контролен лист.  

Предлагам да се изплатят възнагражденията. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –  няма. 

Предложението се приема. 

Благодаря Ви, господин Чаушев. 

 Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. Колеги, докладвам ви искане от Общинска 

избирателна комисия – Лъки, за проведено едно заседание – на 

20.11.2019 г. – и на едно дежурство – на 27.11.2019 г. Приложени са 

всички изискуеми документи, както и счетоводна справка и 

контролен лист. Сумата, за която става въпрос, е в рамките на 565,25 

лв. 

Предлагам ви с протоколно решение да утвърдим тази сума и 

тя да бъде изплатена на Общинска избирателна комисия – Лъки. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на възнаграждението на ОИК 

– Лъки. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –  няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Георгиев, за следващия Ви доклад. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам още едно 

искане, за което ще ви моля обаче да обърнете внимание и да решим 

точно как ще подходим. Става въпрос за искане от Общинска 

избирателна комисия – Видин.  

Постъпило е искане, което е за заплащане на четири 

заседания, четири дежурства и две процесуални присъствия в 

Административен съд – Видин. Времето на тези десет участия е от 

12.11.2019 г. до 22.11.2019 г., тоест, всеки един ден Общинската 

избирателна комисия има заетост. 

Сега малко повече факти, колеги, на базата на които ще ви 

помоля да вземем съответното решение. Заседанията, които са 

проведени, са на 13.11.2019 г. от 9,00 до 9,10 ч., като първото е за 

обявяване на общински съветник. На 14.11.2019 г. – следващия ден – 

имаме също заседание от 16,00 до 16,20 ч. То е също за обявяване на 

общински съветник. На 16.11.2019 г. е проведено заседание от 10,00 

ч. до  10,10 ч. за вземане на решение кои колеги да участват като 

процесуални представители в съда. На 21.11.2019 г. също има 

заседание, проведено от 15,00 ч. до 15,15 ч. и то е пак във връзка с 

обявяване на избран общински съветник. 

Не подлагам на разискване процесуалното представителство 

само с изключение на това, че са взели решение да присъстват по 

трима души там и съответно и за тях е предвидено съответното 

възнаграждение.  

Дежурствата са във връзка с – едното – окомплектоване на 

преписка по административно дело. Там мисля, че нямаме 

възражения. Отговор на жалба е следващото, но имаме и две 

дежурства за подреждане на архива и на следващия ден – за 

предаване на архива. 

Това са фактите. Сумата, която е изчислена на база на всички 

тези участия, е в рамките на 3 746,61 лв. 

Аз ви моля все пак, преди да вземем решение, да се 

произнесем по така изнесените факти и искането на Общинска 

избирателна комисия – Видин. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Вие,  

госпожо Георгиева, имате ли предложение? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам ви да 

утвърдим с наше протоколно решение сумата от 3 746,61 лв. за 

проведени заседания, дежурства и процесуални представителства в 

Административен съд – Видин, от страна на Общинска избирателна 

комисия – Видин. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против – 1 (Таня Йосифова).  

Предложението се приема. 

 Госпожо Йосифова, заповядайте за доклад. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. Уважаеми колеги, постъпило е искане за 

изплащане на възнаграждение от ОИК – Раковски. Искането е за 

проведено заседание на 22.11.2019 г., на което са присъствали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и девет 

членове, както и за дежурство на 21.11.2019 г. – предходния ден – за 

подготовка на проект за протокол-уведомление на ОИК за 

предстоящо заседание и подготовка на документацията за 

провеждане на заседанието. 

Има още едно дежурство – на 25.11.2019 г., дадено от 

председател и секретар за архивиране на документите, изпращане на 

протокол в ЦИК, уведомяване на председателя на Общинския съвет 

за решението на ОИК. 

Има издаден контролен лист. 

Така че ви предлагам да изплатим посочените 

възнаграждения. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване възнагражденията на 

ОИК – Раковски.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –  няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Димитров, заповядайте за доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Преписката, която ви докладвам, е с  вх. № МИ-

27.198 от 28.11.2019 г.  на Общинска избирателна комисия – 

Севлиево, която е поискала да й бъдат изплатени възнаграждения за 

едно заседание, на което са присъствали всички членове, и едно 

дежурство, което е дадено от председател, заместник-председател и 

секретар. 

Общата сума е 892,43 лв. с осигурителните вноски. 

На заседанието, което се е провело на 20.11.2019 г., всъщност 

са прекратени пълномощията на един от избраните общински 

съветници, тъй като той е назначен за кметски наместник, и на 

негово място е избран следващият от листата. Направени са 

протоколи, описано е на страниците. 

Колкото до дежурството, което са дали председателят, 

заместник-председателят и секретарят, то е свързано с искане на 

Районно управление на МВР – Севлиево, за извършване на проверка 

по определена преписка.  Изложили са фактите, които се искат, и те 

са свързани с това кои са членове, кои са подписали протокола в 

определена секционна комисия. 

Предлагам с протоколно решение да утвърдим този разход. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 
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Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам искане с вх. № МИ-27-

210 от 02.12.2019 г. Отправено е от Общинска избирателна комисия 

– Стамболийски. Иска се изплащане на възнаграждение за 

проведени две заседания – на 16.11.2019 г. и на 01.12.2019 г., на 

които са присъствали съответно девет и десет членове. На първото 

заседание – на 16.11.2019 г. не е присъствал заместник-председател, 

а на другото – и заместник-председател. 

Дотук е безспорно искането, макар че едно от основанията, 

което се сочи за второто заседание, е да представят новия колега, 

който е на мястото на друг. Но тъй като са видели и някаква жалба, 

считам, че има основание и трябва да се изплати възнаграждението. 

Оттук нататък обръщам внимание на следното. Искат се 

възнаграждения за дежурства, както следва: на 06.11.2019 г, - 

председател и член; на 08.11.2019 г. – председател и заместник-

председател; на 10.11.2019 г. – председател и член. 

Мисля, че тези дежурства, без да ги разглеждаме по същество 

– ако греша, ме поправете, не можах да се консултирам с колеги – не 

трябва да се заплатят не за друго, а заради това, че влизат в срока, в 

който се получава месечното възнаграждение. Доколкото аз си 

спомням, една седмица след  3-ти. Така ли е? Ако не, ме поправете, 

колеги. Така е независимо дали в областта има втори тур или не? 

Не съм извършил проверка дали на територията в община 

Стамболийски е имало някъде втори тур. 
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При това положение имаме два варианта – да го отложа за 

следващо заседание или да вземем решение да се изплатят всички 

дежурства – под условие тези три,  да се провери дали е имало втори 

тур. 

Не бях наясно, че зависи от факта имало ли е или не втори 

тур. 

Благодаря, колега Солакова, за информацията. 

След като няма втори тур, значи исканията не са 

неправомерни априори. Тоест, трябва да видим дали има основание. 

Казвам ви ги телеграфно, защото дежурствата са много. 

На 06.11.2019 г. – член и председател – дежурство за 

подготовка на документи за Административен съд -  Пловдив. 

На 08.11.2019 г. - председател и заместник-председател – 

дежурство за осъществяване на процесуално представителство по 

еди-кое си дело, цитира се. 

На 10.11.2019 г. – дежурство за подготовка на документи за 

Административен съд – Пловдив, окомплектоване по преписките, 

предоставяне на искани документи. Това не мога да разбера сега 

било ли е необходимо или не, но аз предлагам да се доверим на 

колегите, явно имат доста дела там, защото по-нататък ще видите. 

На 11.11.2019 г. – председателят е дал дежурство, тъй като са 

осъществили процесуално представителство – безспорно. 

На 12.11.2019 г. – председател и член Хазурова и Ани 

Колчева, също член – са представили изискани от съда чували с 

бюлетини – безспорно. 

На 15.11.2019 г. – член на комисията и секретарят подготвят 

материали за предстоящото заседание на 16.11.2019 г. 

На 18.11.2019 г. – секретар и член – подготвят материали за 

предстоящото предаване на изборните материали по чл. 457 по 

указание на ЦИК съгласно Решение № 136. 

На 22.11.2019 г. – Стоянка Кузманова – секретар, Мария 

Харузова – член, и Албена Колчева – член, и още един член 

предават в общинската администрация изборните материали по 
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чл. 457 от Изборния кодекс по указание на ЦИК съгласно Решение 

№ 136. 

На 26.11.2019 г. – Стоянка Кузманова – секретар, подготвя 

материали и искания, описи и други документи за областна 

администрация по образувани производства за налагане на 

административни наказания. 

На 30.11.2019 г. – Стоянка Кузманова – секретар и член на 

комисията Хазурова – отново, явно това са титулярите – подготвят 

материали за предстоящото на 01.12.2019 г. заседание на ОИК. 

На 01.12.2019 г. ви казах – не е само за представяне 

посоченото основание. Видях протокола. Взели са и друго решение, 

докладвана е касационна жалба. 

При това положение общата сума съгласно счетоводна 

справка № 199 на ЦИК, получен и контролен лист, подписан от 

финансовия контрольор, общата стойност на всичко, което ви 

докладвах, е 1883 лв. или 2504,39 лв. заедно с осигуровките. 

Предлагам да вземем протоколно решение, с което да 

одобрим заплащането без никакви рестрикции. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване възнаграждението на 

ОИК – Стамболийски. 

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 7 Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова);  против –  няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, има ли други доклади в точката за възнаграждения на 

ОИК? Не виждам. 

 

Колеги, преминаваме към следващата точка – точка 

четвърта – от дневния ред: 
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4. Разни. 

  

 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № МИ-00-140 от 29.11.2019 г. То е от "Информационно 

обслужване" АД. С него ни информират, че от системата за проверка 

е засечен опит за изпращане на зловреден е-mail на пощата на ЦИК. 

Опитът е блокиран. 

Затова предлагам писмото за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви,  господин Войнов. 

 Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за 

сведение писмо, получено по електронната поща от IFES, с което ни 

информират, че на 10.12.2019 г. в щаб-квартирата, която е в 

Съединените щати, ще се проведе среща за обсъждане на проведени 

избори през 2019 г. 

Докладвам ви с вх. № ЦИК-07-130 вече докладвана от мен 

покана от IFES – Международната фондация за избирателни системи 

– с която ни канят от 10 до 12 февруари 2020 г. на обучителен курс и 

искат от нас да изпратим три автобиографии на младши специалисти 

или специалисти от средно управленско ниво. Срокът беше до 

25.11.2019 г., но с вчерашна дата отново сме получили напомняне, 

че все още това е актуално. Това е за Прага. 

Докладвам го за запознаване. 

Докладвам ви с вх. № 07-145 писмо, което сме получили от 

Израелската избирателна комисия чрез Венецианската комисия. 

Писмото е с въпрос: какъв е обичайният модел, марка, формат на 

урните, които ползвате и какъв е моделът, марката и форматът на 

машините за броене, ако ползвате такива. 

Ще подготвим отговор в групата по отношение на урните, 

тъй като ние реално не ползваме машини за броене на бюлетини, на 

изборни резултати. 
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Засега го докладвам за сведение. Качено е във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали. 

 С вх. № ЦИК-07-151 – въпросник, който получихме от 

Съвета на Европа. Молят ни да отговорим на тези въпроси, тъй като 

това ще е необходимо на Съвета на Европа за инструментариума, 

който те подготвят да бъде пуснат през пролетта на 2020 г. в 

подкрепа на органите за управление на избори във връзка с участие 

на младите избиратели в изборните процеси. 

Ще се съберем групата, ще подготвим отговори, които да 

бъдат гласувани с протоколни решения в комисията. 

И последно за днес ви докладвам поканата от Централната 

избирателна комисия на Република Азербайджан за 23.12.2019 г., 

тъй като днес е вече последният срок, в който ние трябва да дадем 

нашите предложения за участие в наблюдение на изборите. Към 

момента интерес и готовност са изявили колегата Николов и 

колегата Войнов. 

Предлагам протоколно да одобрим, ако няма и други мнения 

или желаещи, за участие тези колеги. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Цанева. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, тогава моля, процедура на гласуване за колегите 

Николов и Войнов за участие като наблюдатели в изборите в 

Азербайджан.  

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева);  против –  няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, имам за доклад 

за сведение две писма. Едното е „Отчет „Местни избори 2019 г.“, 



48 

 

постъпило от „Ден нюз.бг“, с което ни изпращат в табличен вид 

сключените договори, които са имали, както и размерът на 

стойностите във връзка с изпълнението на тези договори по време на 

местните избори. 

Докладвам го за сведение и прилагане към класьор. 

Отделно от това ви докладвам постъпило с вх. № МИ-04-94 

от 27.11.2019 г., на същата дата е качено във вътрешната мрежа, 

писмо, което ни е препратено от Министерство на правосъдието и 

което е от  господин И. Т., който е писал освен до нас, до 

президента, до министър-председателя, до председателя на 

Народното събрание, до министъра на правосъдието, главния 

прокурор, Нова телевизия, в. „Дневен труд“, БТВ – Тази сутрин, 

БСП, ДПС и ГЕРБ.  

В самото писмо освен да бъдат цитирани членове от 

Изборния кодекс, както и публикации в съответните медии, не се 

прави искане. Има едно-единствено искане за изменение на 

Конституцията и се цитира самата Конституция. 

С оглед на това считам, че същото не е и от нашата 

компетентност и затова го предлагам за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Госпожо 

Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви преписка, 

постъпила в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-668/2 

от 27.11.2019 г. Същата е адресирана до Централната избирателна 

комисия с копие до средствата за масова информация. 

Документът е озаглавен „жалба“ от И. М. П. и е насочен 

срещу отсъствие и липса на законово решение на ОИК – Столична 

община, предвидено в Изборния кодекс, по подадена от  господин 

Петров жалба с вх. № 1236 от 01.11.2019 г.  

Колеги, като текст жалбата е качена във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Можете да се запознаете с нея. Най-общо,  

господин П. твърди, че на 24.11.2019 г. е установил от интернет-

сайта на ОИК – Столична община, че има качено решение под № 

1197 от 03.11.2019 г., което е озаглавено „Относно доклад по 
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сигнали и жалби, постъпили в изборния ден – 03.11.2019 г. до 

19,00 ч.“ Той излага съображенията си по повод това решение на 

ОИК – Столична община, но искането, което се отправя в крайна 

сметка към Централната избирателна комисия, е да се произнесе по 

неговата жалба с № 1236 от 01.11.2019 г., да се произнесе по 

действията и бездействието, нарушени от ОИК – Столична община, 

във връзка с тази жалба, като твърди, че същата не е разгледана от 

ОИК – Столична община, и не е постановено решение по нея, като 

същата комисия не е изпълнила и разпоредбите на чл. 205, ал. 2 от 

НПК, както е поискал и посочил в жалбата си, за наличие на 

престъпление по чл. 167, ал. 1 от Наказателния кодекс. 

Колеги, към тази жалба не е приложено копие или екземпляр 

от подадената жалба до ОИК – Столична община, с вх. № 1236 от 

01.11.2019 г., за да мога да се ориентирам за какво става дума. 

Аз извърших проверка на интернет-страницата на Общинска 

избирателна комисия – Столична община, и наистина е видно, че в 

изборния ден в съответствие с правомощията си по чл. 87, ал. 1, т. 22 

от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия – Столична, 

се е произнесла с това общо решение по подадени жалби и сигнали, 

като в т. 11 е налице произнасяне относно постъпил в ОИК – 

Столична община, сигнал от И. П. с посочения входящ номер, 

заведен в регистъра за жалбите на ОИК в същия ден. Описано е 

твърдението за нарушение на изборното законодателство в район 

„Изгрев“ за поставен билборд, който не отговаря на изискванията на 

чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс. 

Извършена е проверка от Общинската избирателна комисия и 

въз основа на тази извършена проверка ОИК – Столична община, не 

е установила нарушение на правилата на Изборния кодекс. 

Колеги, обаче  господин П. твърди в подадения до нас 

документ, че всъщност в сигнала – наистина е така – са посочени 

само собствено и фамилно име на подателя на този сигнал, който 

съвпада с неговото, но не може да има ясна идентификация с името. 

Отделно от това той твърди, че тази жалба не е разгледана от 

Общинска избирателна комисия – Столична, и доколкото  в същата 
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се твърди наличие на престъпление, каквито данни въобще не са 

обсъждани в решението на Общинската избирателна комисия – 

Столична община, по подадения сигнал и той твърди, че това, което 

е подал, не е жалба и сигнал. Разбира се, не изключвам и 

възможността самата Общинска избирателна комисия да е приела 

подадената жалба за сигнал. 

Но така или иначе, е налице твърдение, че няма произнасяне 

по подадената от  господин И. М. П. жалба, поради което моето 

предложение е да изпратим тази преписка по компетентност на ОИК 

– Столична, като изискаме обратна информация, след извършена 

проверка да ни дадат повече яснота относно това дали 

произнасянето по т. 11 от Решение № 97 всъщност е произнасяне по 

подадена жалба с вх. № 12-36 от  господин И. М. П., тъй като 

наистина това е компетентният орган, който трябва да се произнесе 

по подадената жалба и Централната избирателна комисия към този 

момент и при информацията, с която разполага, няма как да се 

произнесе по искането. Да ни информират и нас, както и  господин 

И. М. П. във връзка с тази подадена жалба до нас. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения по предложението на госпожа Иванова? 

Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова);  против –  няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви преписка 

с вх. № МИ-04-02-41 от 02.12.2019 г. Това е постъпило запитване 

във връзка с извършване на проверка по прокурорска преписка по 

описа на Главна Дирекция „Национална полиция“ – е един номерът, 
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а прокурорската преписка е № 18-680/2019 г. – на Софийска градска 

прокуратура. 

Разследващите органи се обръщат към Централната 

избирателна комисия с искане за предоставяне на информация 

относно лицето И. Л. К. със съответното ЕГН, като въпросът е: има 

ли имунитет по смисъла на Изборния кодекс посоченото лице, от 

кога и на какво основание, и ни молят да предоставим заверени 

ксерокопия на документи относно имунитета на господин К. в 

случай, че същият се ползва с такъв. 

Уважаеми колеги, аз ви предлагам да отговорим с едно писмо 

на заместник-директора на Главна Дирекция „Национална полиция“, 

че господин И. Л. К. не е действащ народен представител в 44 

Народно събрание, както и не е избран за представител в 

Европейския парламент при произведените последни избори за 

членове на Европейския парламент от Република България, поради 

което същият не се ползва с имунитет по Изборния кодекс. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днес ви докладвам вх. № МИ-15-15-08/1 

от 29.11.2019 г. С този входящ номер сме получили писмо от  

господин Владимир Нешовски, упълномощен представител на 
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Политическа партия АТАКА – Искър, с което ни моли да бъде 

допуснато изменение в решението ни от 21.11.2019 г. 

По отношение на поправка на техническата грешка в същото 

решение грешката се състои в изписването на имената на заместник-

председателя на ОИК – Искър. Вместо „госпожа Благородна 

Нешкова Цолеевска“ да бъде прочетено „Благородна Петкова 

Цолеевска“. 

Колеги, подготвил съм проект за решение под № 4319 в папка 

с моите инициали от днес, което ще ви помоля да погледнете. 

С проекта ви предлагам да вземем решение, с което да 

допуснем поправката на техническата грешка в Решение № 1688-МИ 

от 21.11.2019 г. на Централната избирателна комисия, като името на 

заместник-председателя на ОИК – Искър, Благородна Нешкова 

Цолеевска да се чете Благородна Петкова Цолеевска, като да бъде 

анулирано издаденото й удостоверение и да се издаде ново 

удостоверение с вярното име. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

Това е проектът ми за решение, колеги. Моля за одобрението 

му и да бъде подложено на гласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

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, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Таня Йосифова);  против –  няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1702-МИ. 

 Госпожо Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в изпълнение на 

наше протоколно решение бяха извадени от хранилището първите 

екземпляри на протокол на секционна избирателна комисия № 4 в 

община Бобов дол за общински съветници със съответния фабричен 

номер, приемо-предавателната разписка към този протокол от 

Изчислителния пункт, както и предложението за решение на ОИК. 

Същите с приемо-предавателен протокол с № МИ-00-137 от 

26.11.2019 г. са предоставени на секретаря на Общинската 

избирателна комисия. На 28.11.2019 г. беше делото. Очакваме да ни 

върнат екземплярите, за да ги приобщим отново в хранилището. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам една докладна записка от госпожа Манолова за 

допълнение към предишна докладна, с която беше направено 

предложение за закупуване на коледни протоколни комплекти с 

одобрен съответен разход. В момента с това допълнение се предлага 

закупуването на 50 броя хартиени торбички, както и отпечатването 

на поздравителен текст, който да се вложи в коледните картички. 

Предлага за одобрение дизайн на работния стенен календар 

за 2020 г.  

Моля да ги погледнете във вътрешната мрежа. Принципно ви 

предлагам да одобрим предложението и съответно допълнителен 

разход в размер на 220 лв. с ДДС. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня 

Цанева, Таня Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

главния секретар на Народното събрание във връзка с 

кореспонденция, която водихме след изборите. Знаете, че ни бяха 

поставили въпрос дали има други служители извън тяхно писмо с 

рег. № от 09.10.2019 г., дали сме ползвали услугите на други 

служители от други звена. 

 

Ние направихме уточнението с писмо, одобрено с протоколно 

решение от ЦИК, и уведомихме главния секретар, че в периода на 

произвеждане на изборите в рамките обаче на работните дни и на 

работното време за служителите от служебния офис или към 

Хранителен комплекс ние сме ползвали бюфета в източното крило.  

В този смисъл изпратихме писмо. В момента отново се 

обръщат към нас да се получи коректен отговор на зададения въпрос 

във връзка с тяхното писмо от 09.10.2019 г. , позовавайки се на това, 

че не става ясно дали са взели участие в нашата работа и други 

служители от звена, извън посочените звена в писмото от 

09.10.2019 г. Като административен ръководител на 

парламентарната администрация в задълженията на главния 

секретар влиза ръководство, координация и контрол върху дейността 

на служителите съгласно разпорежданията на председателя на 

Народното събрание. 

В тази връзка ви го докладвам днес за запознаване, за да 

можем да извършим една по-подробна проверка и да извадим цялата 

кореспонденция, за да можем коректно да уведомим главния 

секретар на Народното събрание. 

Докладвам ви писмо от отдел „Административно 

обслужване“ към Народното събрание с № ЦИК-02-95 от 02.12.2019 

г. Изпращат ни два броя фактури на стойност 722,90 лв. за изпратени 

изходящи писма от Централната избирателна комисия за месец 

ноември 2019 г. и на посочената банкова сметка с искане да бъде 

преведена сумата. 

Извършена е справка, както знаете, въз основа на нашето 

принципно решение в Деловодството на Централната избирателна 
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комисия с обичайната забележка, че общият брой на писмата 

съвпада с информацията от Народното събрание.  

Има една техническа грешка при общото сборуване. 

Справката в Деловодството се изготвя по изходящи номера, а в 

справката на Народното събрание е отразена датата на изпращане.  

Да се извърши съответната проверка, поправка и след това да 

се изплати сумата, посочена във фактурите. 

Моля да одобрим това предложение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване на предложението. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за  следващия доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващата докладна записка 

е с предложение за попълване на състава на постоянно действащата 

експертна комисия към Централната избирателна комисия и 

утвърждаване на вътрешни правила за дейността на учрежденския 

архив на Централната избирателна комисия.  

Докладвам ви го за запознаване. Доколкото успях да 

прегледам приложените вътрешни правила, те са на основата на 

вътрешните правила, изготвени от администрацията от госпожа 

Богданова и разгледани и на заседание на Централната избирателна 

комисия в края на 2018 г. Към настоящия момент назначеният 

архивист е направил това предложение за вътрешни правила. 

Разбира се, и по отношение на искането за състава на постоянно 

действащата експертна комисия госпожа Тихолова, която вече не е в 

нашата администрация, да бъде заменена от госпожа Донка 

Димитрова.  
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Докладвам го за запознаване, за да можем да приемем 

съответно решение след работно обсъждане. 

Колеги, за сведение ви докладвам отговор, който е изпратен 

от Агенцията по заетостта до госпожа Ваня Асеникова, която като 

член на Общинска избирателна комисия беше поставила въпрос до 

Централната избирателна комисия. Изпратихме по компетентност до 

изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, с копие до 

лицето с оглед на уточняване на статута като член и регистрацията 

на това лица в Бюрото по труда в гр. Поморие. С отговора можете да 

се запознаете във вътрешната мрежа. Той съответства на 

изискванията на специалните норми, като в случая в Изборния 

кодекс не се прилага, разбира се, при получаване на месечното 

възнаграждение разпоредбата на чл. 97, ал. 4. 

Тъй като отговорът е адресиран до госпожа Асеникова – член 

на Общинска избирателна комисия – за нас е за сведение. 

Докладвам ви писмо от Сметната палата. След малко госпожа 

Дюкенджиева ще докладва заедно с отговора. 

Докладвам ви писмо от  господин Ивайло Филипов, 

изпълнителен директор на "Информационно обслужване" АД. 

Знаете, че във връзка със състоянието по приемо-предавателните 

протоколи за помещенията и за офис-оборудването в тях след 

изборния ден ние отправихме до тях писмо-запитване за сметка на 

"Информационно обслужване" АД да бъдат ремонтирани столовете 

в съответната зала. Те са 27 броя. Във връзка с това писмо ни 

информира, че са съгласни ремонтът да бъде за сметка на 

"Информационно обслужване" АД. Ще трябва да съгласуваме 

действия с Народното събрание за снабдяване със съответните 

оферти за извършване на този ремонт, включително и два стола за 

сметка на Централната избирателна комисия.  

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от Районна 

прокуратура – Варна, които са ни изпратили оригиналните 

избирателни списъци на секционна избирателна комисия № 17 в гр. 

Варна и СИК № 30 за първи и втори тур от произведените през 2011 

г. избори за президент и вицепрезидент в Република България. Тези 
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списъци са били предоставени на прокуратурата от ОИК – Варна, 

приложени по прокурорска преписка по описа на Районна 

прокуратура – Варна, която е приключила с постановен отказ да се 

образува досъдебно производство от 25 юни 2012 г. 

Предлагам ви цялата преписка да изпратим на община Варна, 

тъй като те следва да предприемат съответните действия по 

експертиза на тези документи. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

процедура по гласуване за изпращане на преписката на общинската 

администрация във Варна. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днешно заседание можете да видите 

писмо с вх. № МИ-06-670 от 28.11.2019 г.  Писмото е от 

председателя на Общинския съвет – Попово,  господин Георги 

Георгиев.  Господин Георгиев във връзка с чл. 34, ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация поставя три 

въпроса на Централната избирателна комисия. Първият и вторият са 

идентични: кога изтича срокът за подаване на декларациите от 

общински съветници по чл. 35, ал. 1, т. 1 за несъвместимост по 

ЗПКОНПИ и по чл. 35, ал. 1, т. 2 за имуществени интереси от Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. Дава два варианта – едномесечният срок 

дали тече от датата на полагане на клетва от общинските съветници 

– първи вариант – или от 01.12.2019 г., когато влиза в сила 

изменение на посочената разпоредба на чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА. 
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Третия въпрос, който поставя  господин Георгиев на нашето 

внимание, е ще бъде ли налице несъвместимост за един общински 

съветник, който е едноличен собственик на капитал, управител на 

ЕООД, а пък това дружество сключва договор за строителство с 

община преди влизането на чл. 34, ал. 5, т. 3 в сила. 

Първият и вторият въпрос категорично са от компетенциите 

на КПКОНПИ, третият въпрос също би могло да бъде отнесен към 

техните компетенции дотолкова, доколкото се допуска и приема 

сигнали за несъвместимост за лица, заемащи висша публична 

длъжност, да бъдат разглеждани от КПКОНПИ и съответно след 

известен преглед да бъдат изпращани на компетентен орган. 

В този смисъл, разбира се, отново да подчертая, въпросът е 

във връзка с новата разпоредба на чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА, която 

влезе в сила на 01.12.2019 г., с която се забранява и се обявява за 

несъвместимост ситуация, при която едноличен търговец на 

съветник и негово търговско дружество, в което той или има участие 

в капитала, или в управителен или контролен орган или и в двете, 

имат сключени договори с общини, в които съответното лице е 

общински съветник и съответно с общински търговски дружества и 

с общински предприятия на територията на цялата страна. 

 

Предлагам така поставения въпрос възможно най-бързо да 

бъде изпратен по компетентност на Комисията за противодействия 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с 

копие до  господин Георгиев. 

Изготвил съм писмо в този смисъл, което можете да видите. 

Прави се обаче една автокорекция. Предлагам, естествено, копието, 

което е до  господин Георгиев, председател на Общински съвет – 

Попово, да бъде изпратено както по пощата, така, както е постъпило 

и неговото питане, така и по електронната поща още днес на 

Общински съвет – Попово. 

Така че това е моето предложение. Моля да видите и 

варианта за писмо. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА ЦАНКОВА-

СТЕФАНОВА: Колеги, други мнения по казуса? 

Подлагам на гласуване изпращането на писмо до КПКОНПИ 

и до  господин Георгиев. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

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

Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Имам още едни въпрос, колеги. Също във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали можете да видите 

писмо с вх. №  МИ-11-114 от 26.11.2019 г. Писмото е от 

представляващия Коалицията „Ние, гражданите“  господин Валери 

Григоров. 

С писмото той ни уведомява, че по отношение на коалицията 

и срещу коалицията със съответния номер е образувано 

административно производство в Комисията за защита на личните 

данни. В тази връзка заявява желание да му бъде изпратено и да 

получи заверено копие на стр. 52 под № 559, където е отбелязан 

жалбоподателя до Комисията за защита на личните данни.  

Припомням, че с наше Решение № 1027-МИ от 10.09.2019 г. 

ние сме регистрирали тази коалиция „Ние, гражданите“ за участие в 

изборите за общински съветници и за кметове в това число въз 

основа на списък на 3 682 избиратели, които са подкрепили 

съответно регистрацията на коалицията. 

Очевидно предметът на това производство е твърдение, че 

лице, което се е подписало в тази подписка, всъщност не се е 

подписвало в тази подписка и е злоупотребено с неговите лични 

данни. До момента от Комисията за защита на личните данни – 
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извърших проверка – не са ни изисквали във връзка с тази преписка 

никакви документи. 

Пак да кажа, ответникът по жалбата пред Комисията за 

защита на личните данни изисква от нас доказателство, което ни е 

внесъл във връзка с регистрацията на коалицията. Ние, разбира се, 

това доказателство го съхраняваме и предлагам в писмо, което съм 

приложил, на  господин Григоров в качеството му на представляващ 

коалицията, в това число съгласно и нашето решение, да изпратим 

заверено копие от исканото доказателство, а именно стр. 52 от 

списъка на избирателите, които подкрепят регистрация на партията 

и коалицията за изборите. 

Това е моето предложение. Можете да видите и писмото. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на  господин Николов. Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Колеги, докладвам писмо, което е отговор от 

заместник-изпълнителния директор на Национална агенция по 

приходите до госпожа Павлина Атанасова с копие до нас. То е 

относно здравноосигурителния статус на български гражданин, 

подал заявление по чл. 40а от Закона за здравното осигуряване. 

Докладвам го към момента за сведение. 

Докладвам и преписка с вх. № ЦИК-07-88/1 от 02.12.2019 г. 

Тя е от  господин Грегор Венда, като преписката е на английски 
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език, съдържа въпросник, тъй като е преписка във връзка със среща 

по отношение на препоръка за правно-оперативни технически 

стандарти за електронно гласуване. 

С приложен въпросник съм я предоставила за превод и в 

четвъртък ще я внеса отново на доклад. Сега я докладвам просто за 

колегите, които ползват езика, ако искат, да се запознаят. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви, госпожо Ганчева.  

 Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Току-що ми дадоха оригинала от 

преписката, която гласувахме сутринта за община Борово. Просто за 

сведение № 19-112 в оригинал. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви. 

 Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № 

ЦИК-00-592 от 29.11.2019 г. сме получили покана от Българската 

асоциация по изборни системи и Агенцията за прогнози и анализи 

във връзка с провеждане на Осмата национална конференция по 

изборни системи на 5 и 6 декември 2019 г. – четвъртък и петък – в 

Гранд хотел „София“. Таксата, която е необходимо да се заплати за 

участие, е 200 лв.  

Моля, който изразява желание, така или иначе, имаме 

традиции за взимане на участие, както и подробната предварителна 

програма се намира във вътрешна мрежа, да се заяви. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз проявявам интерес. Участвала съм и в 

предходни и бих желала и този път да участвам. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Една свързана бележка да 

докладвам. Има покана и към един представител на Обществения 

съвет. Тя е адресирана до Гунчев, но може би някой от тях ще 

пожелае да участва. Те имат традиция да изпращат поне по един 

човек. Ако не възразявате, можем да му поемем въпросната такса за 
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участие. Нищо друго. На един представител – все едно, те ще си 

решат кой. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Освен 

госпожа Цанева други желаещи? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, аз искам. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, 

колеги, има предложение от госпожа Цанева и  господин Димитров 

за участие в тази годишна конференция, както и за един 

представител на Обществения съвет, на когото ние да поемем 

таксата за участие. 

Има ли, колеги, други предложения? Не виждам други 

предложения. 

Подлагам на гласуване това предложение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова);  против 

–   няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Цанева, заповядайте за доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, ако може да приемем това 

протоколно решение по отношение на Обществения съвет да е с 

отворена бройката, тъй като да съгласуваме с тях. В предходни 

години сме поемали и на повече представители от Обществения 

съвет. Ако има такива желаещо, да може да имаме протоколно 

решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения? До колко? Колкото са представителите на ЦИК 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 
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Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова);  против 

–   няма. 

Предложението се приема. 

 

 Госпожо Стефанова, заповядайте за следващ доклад. 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Колеги,  с вх. № 

ЦИК-00-504 от 26.11.2019 г. сме получили писмо по електронната 

поща от F-secure Product. Това е фирмата, от която сме закупили 

пакет за сигурност – антивирусна програма, която е инсталирана на 

нашите компютри и на сървъра на ЦИК. Бях поставила задача на 

госпожа Цветанова да изготви справка и ако е необходима докладна, 

каква версия на продукта PSB сървър секюрити ползва към момента 

ЦИК и да даде предложение за действие по обновяване и ползване 

на новата версия. Версия 12 излиза от употреба до края на февруари 

2020 г. Тя ми е предоставила становище, в което е написала, че 

уведомява ЦИК, че по предоставена информация от експерт на 

Народното събрание налична документация използваната версия на 

FCQ e № 14. Относно сървъра на ЦИК уточнява факта, че е 

позициониран – това няма да го чета – и конфигуриран от експерти. 

В тази връзка отново сме получили писмо с вх. № ЦИК-00-

505 от 02.12.2019 г., отново от фирмата F-secure, която ни уведомява 

и ни изпраща месечен бюлетин за нови абдейти на програмата.  

Предлагам писмото да бъде предоставено на госпожа 

Цветанова, като тя направи необходимите справки и изготви 

становище дали е необходимо ползваният продукт да бъде 

актуализиран или не, защото в това изготвено от нея становище не е 

видно да дава такова мнение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Стефанова. Има ли други 

предложения?  

Ако няма, моля, процедура на гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня 

Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, аз ще си позволя сама да си дам думата, защото в 

13,30 ч. трябва да изляза за малко. 

Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-05-13 от 28.11.2019 г. сме 

получили писмо от ръководителя на одитния екип от Сметната 

палата госпожа Д. К., с което одитният екип изисква Централната 

избирателна комисия да предостави определени документи, между 

които копие от споразумението с Народното събрание за 

заплащането на режийните разходи, първични счетоводни 

документи за вода, горива, енергия за периода на проверките, 

разходи за придобиване на програмни продукти, както и копие от 

вътрешни правила за счетоводния документооборот. 

Колеги, аз ви го докладвам. Ние с госпожа Солакова сме 

подписали писмо и документите вече са предадени на проверяващия 

от одитния екип от Сметната палата. 

Затова моля за последващо одобрение на писмото. 

Процедура по гласуване, ако няма други предложения. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Таня Цанева, Таня Йосифова);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, постъпило е искане в Централната 

избирателна комисия от госпожа И. А. Л. с молба да бъде издадена 

една служебна бележка, че  тя е участвала като външен експерт при 

проведени конкурсни процедури в Централната избирателна 

комисия.  

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно 

заседание има един проект на служебна бележка до госпожа Л. 
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Предлагам ви да й издадем тази бележка. Аз разбирам, че тя е 

участвала през 2017 и 2018 г. в конкурсите за длъжността „финансов 

контрольор“ и затова ви предлагам да издадем тази служебна 

бележка на госпожа Лечева, която да й послужи. 

Колеги, има предложение за текст на бележката. Няма да 

бъде наречено „служебна бележка“, а ще бъде наречено 

„препоръка“. 

В момента направих това предложение, че няма да се казва 

„служебна бележка“, а ще е „препоръка“ с този текст. 

Има ли други предложения? Тъй като не виждам други 

предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, искам да докладвам – спомняте си – че 

през месец август приехме едно протоколно решение, с което двете 

метални каси, които се намират пред счетоводството, да се 

използват, като в едната каса са подредени всички преписки за 

възнагражденията на общинските избирателни комисии през мандат 

2015 – 2019 г. 

Колеги, аз сега правя предложение във втората каса да 

започне да се прибират всички документи, които са свързани с 

изплащането на възнагражденията на общинските избирателни 

комисии вече от новия мандат, за да може в деловодството да бъде 

подредена вече новата номерация на папките от 01.01.2020 г.  

Колеги, моля за протоколно решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 
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Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Благодаря ви. 

Колеги, последното нещо, което искам да докладвам, са вх. 

номера от МИ-01-6, 7, 8 от 28.11.2019 г. Има получени покани за 

госпожа Стоева, за госпожа Стефанова, за госпожа Йосифова, за 

госпожа Солакова, за мен и за двамата говорители. Поканата е от 

президента на Република България за една среща, която ще се състои 

на 09.12.2019 г. – понеделник – от 13,00 ч. в администрацията на 

президента, като в поканата – може да ги видите във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали, те са с един и същи текст, пише 

„покани от президента“. 

В поканата е написано, че очакват да представим кратък 

аналитичен доклад за идентификация от институцията на 

проблемите и предложенията за тяхното подобряване. 

Колеги, докладвах ви поканата. Засега ще я обсъдим малко 

по-късно на работно заседание. 

Тъй като се налага аз да изляза, че ще дойдат представители 

от  Сметната палата да връчат заповед, давам думата на госпожа 

Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали можете да се 

запознаете с докладна записка от госпожа Красимира Манолова във 

връзка с постъпила покана за участие в обучителен семинар на тема 

„Електронната платформа за обществени поръчки в действие“, който 

ще се проведе на 30 и 31 януари 2020 г. в София.  

Тя предлага в семинара да вземат участие Николай Желязков 

и Милена Радославова – главни юрисконсулти в Дирекция 

„Администрация“. Таксата за първия участник е 336 лв. с ДДС, за 

втория – с 5 процента отстъпка. Общо 655 лв. Има все още свободни 

места. 

С тази докладна записка госпожа Манолова ни моли да 

одобрим направеното предложение, включително одобрение за 
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очакваните разходи. Виждате, приложен е и контролен лист по 

отношение поемане на задължението. 

Това ми е докладната. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА ЦАНКОВА-

СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на гласуване одобрението за 

взимане на участие на двама служители от отдел „Правен“ –  

господин Желязков и госпожа Радославова – в така описания 

семинар. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня 

Йосифова);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, получили сме писмо 

от областния управител на област Пловдив – госпожа Дани 

Каназирева, доктор по конституционно право, която ни информира, 

че във връзка с жалба, подадена при нас на 01.11.2019 г. и до 

областния управител на област Пловдив, кметът на община 

Първомай й е докладвал следното.  

В сградата на общинска администрация – Първомай, се 

извършва проверка по компетентност от комисия, назначена със 

заповед на кмета, и комисията провери собствеността на имота, 

който описва жалбоподателката, извърши проверка за спазване 

изискванията на Закона за гражданска регистрация при адресна 

регистрация на посочените лица. 

Ще ви припомня, че при нас беше постъпила жалба от една 

жена, която казваше, че в нейния имот са регистрирани шест лица, 

които тя не познава. Проверката продължава. От прокуратурата 

получихме преписка, че няма да образуват наказателно 

производство. 
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Комисията при кмета е констатирала следното. Собственик 

на имота определено е тази жена, която ни е сезирала с жалбата. Но 

комисията е констатирала, че адресната регистрация на тези шест 

лица е извършена съгласно изискванията на чл. 92 от Закона за 

гражданската регистрация. Те са регистрирани там от 2008 г., когато 

не е имало изискване да се представи и нотариален акт, тоест, че са 

собственици или имат разрешение на собственика да се регистрират. 

Те са регистрирани абсолютно законно и няма налице нарушение 

при извършване на адресната регистрация, която е била на 

25.08.2018 г. 

Така че това ви го докладвам само за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА ЦАНКОВА-

СТЕФАНОВА: Колеги, други желаещи да се включат в днешното 

заседание? 

 Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № 

МИ-08-163 от 28.11.2019 г.  Изпратено ни е постановление от 

Асеновград, от Районната прокуратура за прекратяване на 

наказателно производство, чийто срок изтича по мои сметки в 

четвъртък. 

Мисля, че е качено във вътрешната мрежа. Можете да се 

запознаете с него. Става въпрос за едно лице, което не е имало шест 

месеца уседналост съгласно § 1. Била  е проверена в двете секции – в 

селото, където живее, и където е отишла да гласува. И в двете 

секции не е фигурирала в избирателните списъци, не е фигурирала и 

в забранителните списъци и в двете секции, но е била дописана в 

допълнителния списък под чертата и е била допусната да гласува. 

Картата  й е била издадена на 22.06.2015 г., а изборите са били на 

25.10.2015 г. Това са местните избори през 2015 г. 

Прокуратурата е постановила да прекрати наказателното 

производство, тъй като е счела, че през последните шест месеца 

преди изборите е живяла на съответния адрес, в чийто район е 

упражнила правото си на глас съгласно Изборния кодекс. 
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Моля да го прочетете и в четвъртък ще изразя становище 

относно това дали да се обжалва или да остане за сведение. Към 

настоящия момент по-скоро мнението ми е за сведение с оглед и на 

времето, което е минало от 2015 г., а и на второ място, че е била 

допусната да гласува и е дописана от секционната избирателна 

комисия, където е упражнила правото си на глас, въпреки че има 

известни съмнения относно това дали да не го обжалваме, тъй като 

прокуратурата е написала, че последните шест месеца преди 

изборите е живяла на съответния адрес, в чийто район е упражнила 

правото си на глас съгласно ИК. 

В четвъртък ще го докладвам допълнително. 

Следващото писмо, уважаеми колеги, е с вх. № МИ-00-139 от 

29.11.2019 г. Докладвах ви преди известно време, че сме получили 

от Районна прокуратура – Ямбол, по отношение на едно лице – И. И. 

Т. – с посочено ЕГН, че е осъден на наказание „лишаване от право да 

заема държавна или обществена длъжност, свързана с 

упражняването на избирателните права на гражданите“ за срок от 

три години, като присъдата е влязла в сила на 18.11.2019 г. 

Беше гласувано писмо, което изпратихме до  господин 

Ивайло Филипов, изпълнителен директор на "Информационно 

обслужване" АД и до  господин Иван Гетов, главен директор на ГД  

ГРАО в МРРБ с копие до Районна прокуратура – Ямбол, с което ги 

питахме дали същото лице е избрано за кмет на община, кмет на 

район, кмет на кметство или за общински съветник на 

произведените изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г., както и дали същото упражнява държавна или 

обществена длъжност, свързана с упражняването на избирателните 

права на гражданите. 

Имаме отговор с вх. № МИ-00-139 от 29.11.2019 г. от Илия 

Горанов, "Информационно обслужване" АД, с което ни посочва, че 

визираното лице е регистрирано като кандидат за общински 

съветник под № 1 / 101 в бюлетината в листата на Партия Движение 

за права и свободи – ДПС, в Общинска избирателна комисия – 

Ямбол. При провеждането на изборите на 27 октомври 2019 г. 
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същата политическа партия е получила  611 гласа при общинска 

избирателна квота от 621 гласа, поради което не получава нито един 

мандат в Общинския съвет. Следователно лицето не е избрано. 

„2. В изборите на 27 октомври 2019 г. посоченото лице не е 

било регистрирано като член на избирателна комисия, представител 

на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, 

наблюдател или анкетьор.“ 

След това ни обръщат внимание да им изпращаме присъдата 

и срока, където е описан срокът на наложеното наказание, тъй като 

твърдят, че в писмото не е посочен срокът на наказанието или 

номерът на съдебното решение, за да могат да извършат коректно 

проверките в бъдеще във връзка с предстоящи избори, каквото наше 

искане сме описали  в писмото ни и да бъде предоставена 

допълнителна информация за срока на наложеното наказание и 

номера на съдебното решение, тъй като последното се цитирало като 

основание за отказ при евентуална положителна проверка. 

Аз твърдя обратно – че са ни изпратили от Районна 

прокуратура писмото, в което е посочено както решението, така и 

наказателното дело от общ характер, така и времето за изтърпяване 

на наказание, а именно три години, и кога е влязла присъдата – на 

18.11.2019 г.  

Това го докладвам за сведение, уважаеми колеги. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА ЦАНКОВА-

СТЕФАНОВА:  Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, тъй като изникнаха въпроси в 

зала, само искам да уточня какво е решението на комисията относно 

тези шест лица, които са регистрирани на този адрес. Комисията 

констатира, че те са регистрирани там на 25.08.2008 г. по 

тогавашната редакция на Закона за гражданска регистрация. Сега 

действащата разпоредба е от 2012 г. и въвежда като изискване 

писмено съгласие на собственика, когато заявителят не е собственик, 

чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1 или 

нотариална заверка от подписа. 
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При това положение комисията констатира следното. При 

адресната регистрация на тези шест лица не са извършени 

нарушения на чл. 92 от Закона за гражданската регистрация. И 

много важно – предвид изложеното дерегистрация съгласно чл. 99б 

от същия закон не може да бъде извършена. Предлагат на кмета на 

община Първомай да уведоми тези шест лица да предприемат 

необходимите действия по промяна на адресите им. 

Тоест, явно от лицата, които са регистрирани там, зависи 

дали ще си сменят адреса. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА ЦАНКОВА-

СТЕФАНОВА: Колеги, други желаещи да се включат в дневния ред? 

  

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Една малка бележка. Тъй като се е 

обаждал подателят на едно предложение, което беше свързано със 

сайта Спатиум.бг, за втори път минава през зала. До четвъртък го 

погледнете и любезно да му откажем съдействия. Най-вероятно това 

ще се получи, тъй като аз погледнах на сайта. Те имат исторически 

карти, в които вкарват различни бази данни и може да се промени. 

Те се интересуват от изборния резултат вероятно по райони, общини 

и т.н. Това и смисълът, макар и много общо. 

В четвъртък ще направя някакво предложение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА ЦАНКОВА-

СТЕФАНОВА: Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, само ще ви моля да 

гласуваме изпращането на писмото на „Информационно 

обслужване“ АД и до Районна прокуратура – Ямбол, която ни е 

сезирала с казуса, за да могат и те…., тъй като пише „за изпълнение 

на наказанието и възстановяване правата на осъдения, уведомете 

веднага прокуратурата и при изпълнение на наказанието да се 

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

Просто да ги информираме за резултата от извършената 

проверка. Да го гласуваме, ако може,  госпожо председателстваща. 

Благодаря ви. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА ЦАНКОВА-

СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на гласуване предложението на  

господин Баханов за изпращане на писмата. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева);  против – 1 (Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други доклади? 

Ако няма други доклади, закривам заседанието. 

Насрочвам следващо заседание на Централната избирателна 

комисия в четвъртък, 05.12.2019 г. от 10,00 ч. 

 

(Закрито в 13,45 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Силва Дюкенджиева 

 

    СЕКРЕТАР:  

        Севинч Солакова 

 

Стенограф: 

  Божидарка Бойчева 


