
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 176 

   

На 5 декември  2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади по жалби, сигнали, административни преписки. 

Докладват: Катя Иванова, Бойчо 

Арнаудов, Таня Йосифова 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Силвия Стойчева, 

Мирослав Джеров 

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Кристина Стефанова, 

Емил Войнов, Цветанка Георгиева, 

Силвия Стойчева, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова 

4. Разни. 

Докладват: Мария Бойкинова, 

Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, 

Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Георги Баханов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 
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Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Димитър Димитров и Таня 

Цанева. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на 

Комисията.  

 

* * * 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър 

ден, колеги! Откривам заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Колеги, имате ли допълнения към проекта за дневен ред? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева;  

против – няма. 

По първа точка – жалби, сигнали и административни 

преписки, госпожо Иванова, заповядайте. 

 

Точка 1. Доклади по жалби, сигнали и административни 

преписки. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение и запознаване постъпило в Централната избирателна 

комисия с вх. № МИ-20-367 от 4 декември 2019 г. възражение от 

„168 часа” ЕООД, представлявано от Венелина Гочева и Борислав 

Зюмбюлев, чрез адвокат Димитър Маринов Димитров против Акт 
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№ 7-МИ за установяване на административно нарушение, издаден в 

изпълнение на Решение № 1565-МИ от 27 октомври 2019 г. на 

Централната избирателна комисия.  

Същият следва да бъде съобразен при изготвянето на 

решението на Комисията по чл. 498. 

Докладвам ви също така за сведение и запознаване още едно 

възражение – с вх. № МИ-20-370 от 4 декември 2019 г., отново от 

„168 часа” ЕООД чрез адвокат Димитър Димитров срещу Акт № 26-

МИ за установяване на административно нарушение, който е 

издаден в изпълнение на наше Решение № 1632 от 3 ноември 2019 г., 

който също следва да бъде съобразен при решението на Централната 

избирателна комисия по чл. 498. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Иванова. Друг доклад в тази точка имате ли? Не. 

Госпожо Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпили възражения. Първо, възражение от „168 часа” ЕООД чрез 

адвокат Димитър Димитров, който в законоустановения срок 

оспорва съставения Акт № 11 за установяване на административно 

нарушение, издаден в изпълнение на наше Решение № 1570 от 

27 октомври 2019 г., тъй като счита същия за незаконосъобразен и 

неправилен, а съдържащите се в него констатации за неверни, 

необосновани и недоказани. 

Подробно са изложени съображенията. Посочва се, че не е 

връчен препис от посоченото решение, което съставлява нарушение 

на правилото на чл. 43 във връзка с чл. 42 от Закона за 

административните нарушения и наказания. 

Също така, независимо от спецификите на изборния процес, 

не могат да споделят практиката, при която за свидетели се 

определят лица от състава на самия административно наказващ 

орган, още повече, че те участват в повече от едно производство 

срещу твърдения нарушител. 



 4 

Решението касае огласени предварително данни за 

резултатите за вота на кандидатите за кмет на Столична община, 

публикувани на интернет страницата на „24 часа.бг”, спомняте си. 

С оглед на гореизложеното молят да прекратим преписката, 

която е образувана по Акт № 11-МИ за установяване на 

административно нарушение. 

Това е първото възражение. 

Докладвам ви още две възражения, колеги. Те са от „Би Ти 

Ви Медия Груп”. Първото възражение е срещу Акт № 23-МИ от 

30 октомври за установяване на административно нарушение, 

второто е срещу Акт № 24-МИ от същата дата, които касаят 

предаване на Би Ти Ви, част от обзорното предаване на телевизията 

за провеждането на местни избори. „Би Ти Ви Медия Груп” ЕАД 

твърдят, че не са сред субектите на нормата на чл. 183, ал. 1 от 

Изборния кодекс. 

Колеги, възраженията са качени във вътрешната мрежа, така 

че подробно можете да се запознаете. И да се приложат към 

съответната преписка и ще се вземат предвид. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад, госпожо Йосифова? Нямате. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моя папка в 

днешно заседание е качен проект за решение относно налагане на 

административно наказание на доставчика на медийна услуга 

„Трафик бул” ООД за нарушение на чл. 205, ал. 5 от Изборния 

кодекс. 

Централната избирателна комисия, след като разгледа Акт 

№ 30-МИ от 4 ноември 2019 г. за установяване на административно 

нарушение, установи следното. Актът е съставен в изпълнение на 

Решение № 1636-МИ от 3 ноември 2019 г. против „Трафик бул” 

ООД за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния 

кодекс, а именно публикуване на резултати от допитвания до 

общественото мнение в изборния ден. 
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Централната избирателна комисия приема, че е налице такова 

нарушение. Актът е съставен на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за 

административните нарушения и наказания в отсъствието на 

нарушителя, като на него му е дадена възможност да представи 

писмени възражения по акта в тридневен срок от подписването му. 

Такива не са постъпили. 

В съставения акт съществува яснота относно 

характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е 

извършено, както и начина на извършване и нарушителя.  

Централната избирателна комисия, след като провери акта с 

оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени 

събраните доказателства и приема, че нарушението е извършено за 

първи път при липса на данни за предишни нарушения. 

Административнонаказващият орган също така намира, че не са 

налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“, 

доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена 

опасност на деянието и дееца, в сравнение с обикновените случаи на 

нарушения от този вид. 

Предвид гореизложеното и на посочените правни основания 

Централната избирателна комисия налага на „Трафик бул” ООД със 

съответния ЕИК, седалище и адрес на управление, както и 

управители имуществена санкция в размер на 2000 лева на 

основание чл. 475, ал. 1 от Изборния кодекс за нарушение на 

разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. 

Посочено е доброволното плащане къде може да бъде 

извършено и че решението подлежи на обжалване пред Софийски 

районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен 

срок от връчването му. 

Това е, колеги, накратко. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на господин Арнаудов. Имате думата. 

Господин Ивков, заповядайте. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Не съм се заглеждал във всички такива 

стандартни решения, но сега ми прави впечатление и предлагам, ако 

е съгласен докладчикът, да направим връзката между GLAS.BG и 

„Трафик бул”. Защото ние казваме, за това, че на официалната 

фейсбук страница на GLAS.BG. Ясно е, че медийният доставчик 

очевидно е „Трафик бул” ООД, обаче никъде не го пише в 

мотивната част на решението и аз предлагам да го опишем. Просто с 

две думи да добавим, че медийният доставчик еди-кой си, 

собственик на фейсбук страницата на GLAS.BG, за да е ясна 

връзката.  

Да добавим може би във втория абзац, където пише 

„Официалната фейсбук страница на GLAS.BG, собственост на 

медийния доставчик „Трафик бул” ООД. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

други предложения има ли? 

Ако няма, моля процедура по гласуване на проекта за 

решение с направената корекция в зала. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 14 (Силва Дюкенджиева, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева; против – 1 (Кристина 

Стефанова).  

Господин Арнаудов, номерът на решението е 1703. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря. Колеги, получили сме две 

искания да осигурим достъп на вещо лице със съответните имена до, 

първо, декларация от изрично упълномощен представител на 

неправителствена организация, предложен за регистрация като 

наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент. 

Посочено е лицето със съответния единен граждански номер и т.н. 

Достъпът да бъде осигурен с цел изследване на място на ръкописни 

текстове, подписи и заснемане с фотоапарат. 

Това е едното заявление за достъп. 
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Второто е искане на достъп до списък на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в 

изборите за народни представители относно друго лице със 

съответния единен граждански номер. Достъпът е със същата цел – 

на място, тоест тук при нас, да бъдат видени ръкописите, текстовете 

и подписите, както и да бъдат заснети с фотоапарат. 

Тези искания са дошли от разследващ полицай от Пето 

Районно управление. 

Предлагам да възложим на администрацията да намери тези 

документи и да се свърже с този полицай, за да определят ден и час, 

в който вещото лице да дойде и да извърши съответните действия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева;  против – няма. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: И, колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ МИ-04-02-43 от 4 декември 2019 г. от  Министерството на 

вътрешните работи, отдел „Икономическа полиция”. Става въпрос за 

издирване на едно лице. Ние ги бяхме помолили да установят 

самоличността на едно лице, а именно В. А., който се води 

собственик на сайта  informiran.net.  

От Министерството на вътрешните работи казват, че са 

извършили проверка в тяхната база данни и по този критерий излиза 

само едно лице, което е привикано при тях, снети са му показанията, 

но се установява, че това лице не е същото лице, което търсим ние – 

не отговаря нито на снимката, която е качена в сайта, нито по 

някакъв начин има връзка с този сайт. Не са установили 

административен адрес в Република България. Аз доколкото си 
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спомням, този сайт беше регистриран във Великобритания и самото 

лице мисля че беше дало контакти там. 

Докладвам ви това за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад, господин Арнаудов? Нямате. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

определение на Административен съд – София-град, с което е 

насрочено дело за 30 януари 2020 г. от 9,30 ч. То е по жалба от 

сдружение „Гражданска платформа” чрез адвокат Петър Славов 

срещу наше писмо, с което му отговорихме по негово заявление за 

достъп до обществена информация. 

Докладвам ви го за сведение. Ще осъществя процесуално 

представителство на 30 януари. 

Също така, докладвам ви и определение на Тричленния 

състав на Административен съд – София-град, с което е прекратено 

производството пред Административен съд – София-град и е 

изпратено делото по подсъдност на Върховния административен 

съд. То е образувано по жалба на О. М. Ш. срещу Решение № 1695 

на Централната избирателна комисия, с което решение сме 

отхвърлили жалбата му срещу решение на Общинската избирателна 

комисия – Столична община. 

Докладвам ви за сведение. 

Докладвам ви също така, че Общинска администрация – 

Триадица, не е връчила акт за установяване на административно 

нарушение против Александър Иванов Александров в качеството му 

на кандидат за общински съветник и водач на листата за общински 

съветници в Столична община от политическа партия „Българско 

национално обединение”.  

След посещение на адреса същият не е намерен, затова ви 

предлагам да възложим на госпожа Радославова да направи справка 

за постоянен и настоящ адрес на господин Александров в системата 
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на „ГРАО”, след което процедурата да продължи по връчването на 

акта. 

Моля за гласуване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев,  Георги 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева;  

против – няма. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, уведомявам ви, че Акт № 23 

и Акт № 24 против „Би Ти Ви Медия Груп” са връчени. Преди малко 

колегата Йосифова ви докладва за постъпили възражения от „Би Ти 

Ви Медия Груп”.  

Докладвам ви за сведение. 

Също така ви докладвам за сведение определение на 

Върховния административен съд, с което определение е оставено без 

уважение искането на Сдружение за оптимизиране на правосъдието, 

гр. Варна, за освобождаване от внасянето на държавна такса и 

съответно му е даден срок за внасяне на държавна такса в размер на 

150 лева. Това е частна жалба против определение на Варненския 

административен съд, с което съдът е оставил без разглеждане 

жалбата на сдружението против отказ на Централната избирателна 

комисия по заявление от това сдружение. 

Докладвам ви същото за сведение. 

И още едно възражение от „168 часа”, постъпило в 

Централната избирателна комисия срещу Акт № 37. Възражението 

ще бъде взето предвид и обсъдено при вземане на решение от 

Централната избирателна комисия като административно наказващ 

орган за налагане на глоба или имуществена санкция. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Бойкинова. 

Колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред – 

Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

 

Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ. 

Колеги, докладвам за сведение постъпило писмо от кмета на 

община Бойчиновци Светлин Сретениев, което е във връзка с 

изпълнение на наше Решение № 511 от 2 юли 2019 г., с което 

Централната избирателна комисия е разрешила да се отвори 

запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от произведените избори за членове на Европейския 

парламент от Република България на 25 май 2014 година. 

Към писмото са приложени: заповед за определяне на 

длъжностните лица от общинската администрация за влизане в 

помещението; протокол за влизане, осъществено от посочените в 

заповедта лица; опис на документите от произведените избори, 

предадени за постоянно запазване в отдел „Държавен архив” – 

Монтана, както акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл 

срок на съхранение от произведените избори за членове на 

Европейския парламент през 2014 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. Друг доклад имате ли? Не. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо 

председателстващ. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от господин Николай 

Ангов, кмет на община Балчик, с което ни уведомява, че са отворени 

съответните помещения по съответния ред и начин. Помещението е 
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отворено на основание заповед на кмета на община Балчик във 

връзка с разпоредба на Административен съд – гр. Добрич. 

Писмото е комплектувано с цялата преписка по въпроса, със 

съответните заповеди, протоколи, разпореждане от 

Административен съд – Добрич.  

Докладвам го за сведение. Благодаря ви. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. Колеги, други доклади в тази точка? Няма. 

Преминаваме към точка трета – Доклади относно искания за 

изплащане на възнаграждения. Госпожо Стефанова, заповядайте. 

 

Точка 3. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-

27-206 от 29 ноември 2019 г. сме получили искане за изплащане на 

възнаграждения от Общинската избирателна комисия – Хисаря, във 

връзка с проведено заседание и две дежурства през м. ноември. 

Искането е съгласно Решение № 1666-МИ и 1685-МИ на 

Централната избирателна комисия. Стойността на възнаграждението 

е 837,90 лева. Заседанието е проведено на 27 ноември, двете 

дежурства са на 11 и 14 ноември във връзка с комплектуване 

преписка по административно дело. 

Предлагам да бъдат изплатени възнагражденията на 

Общинската избирателна комисия – Хисаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева;  против – няма. 
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-27-189 от 

27 ноември 2019 г. сме получили искане за изплащане на 

възнаграждения за проведено заседание от Общинската избирателна 

комисия – Чирпан, във връзка с предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник. Общо стойността на 

възнагражденията възлиза на 714,21 лв.  

Предлагам да одобрим изплащането на възнагражденията на 

Общинската избирателна комисия – Чирпан, във връзка с проведено 

заседание на 19 ноември и присъствали 13 членове. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване на възнаграждението 

на ОИК – Чирпан. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева,  Севинч Солакова, Александър Андреев,  Георги 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева;  

против – няма. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председателстващ. 

Колеги, докладвам искане за изплащане на възнаграждение с вх. 

№ МИ-27-191 от 27 ноември 2019 г. Искането е от Общинската 

избирателна комисия – Димитровград, за дадени три дежурства: на 

11, 13 и 19 ноември от по двама членове на Общинската избирателна 

комисия, определени с решение № 250 от 7 ноември 2019 г. на 

ОИК – Димитровград. Дежурствата са за осъществяване на 

процесуално представителство на Общинската избирателна комисия 

пред Административен съд – Хасково, в два броя дела по чл. 459 от 

Изборния кодекс. 

Приложена е справка за дадените дежурства, решенията на 

ОИК – Димитровград, и протоколи от трите заседания на 

Административен съд – Хасково, от които е видно, че и двамата 
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членове на Общинската избирателна комисия са пледирали на 

заседанията. 

Изготвен е контролен лист и счетоводна справка. Предлагам 

да се вземе решение за изплащане на възнаграждения за дадени три 

дежурства на Общинската избирателна комисия – Димитровград, в 

размер на 331,17 лв. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване на възнаграждението 

на ОИК – Димитровград. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева,  Севинч Солакова, Александър Андреев,  Георги 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева;  

против – няма. 

Господин Войнов, имате ли друг доклад? Не. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

искане от Общинската избирателна комисия – Черноочене, за 

изплащане на сума за дадено дежурство на 27 ноември от 

председател, секретар и член на комисията във връзка с преместване 

на документацията и оборудването на Общинската избирателна 

комисия в помещение, предоставено от кмета на общината. 

Предлагам на Централната избирателна комисия да одобри 

сумата от 174, 23 лв. за дадено дежурство от страна на председател, 

секретар и член на Общинската избирателна комисия – Черноочене. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на възнаграждението за 

дежурство от председател, секретар и член на ОИК – Черноочене. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 
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Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева;  против – няма. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам ви искане от 

Общинската избирателна комисия – Левски, за изплащане на 

възнаграждение за провеждане на две заседания – на 12 и на 

14 ноември, и на две дежурства, съответно на 13 и 15 ноември. 

Заседанията са проведени във връзка с избиране представители на 

Общинската избирателна комисия за подготовка на документи, 

искани от Софийска градска прокуратура, и във връзка с предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване 

следващия в листата. Дежурствата са свързани с подготовка на 

заседанията. 

Предлагам на Централната избирателна комисия да одобри 

сумата от 1564,08 лв. за Общинската избирателна комисия – Левски, 

за проведени заседания и дежурства. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване на възнаграждението 

на ОИК – Левски. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева;  против – няма. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение на Общинската избирателна 

комисия – Пазарджик, за проведени заседания на 12 и 13 ноември, 

20, 23 и 25 ноември, и за дежурства в периода от 14 до 27 ноември 

2019 г. Дежурствата са осем. 
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Заседанията са проведени във връзка с комплектуване и 

предоставяне на изборни книжа по административни дела, заведени 

в Административен съд – Пазарджик, и във връзка с предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за 

избран на следващия в листата. А дежурствата са във връзка с 

подготовката на тези заседания. 

Предлагам ви да одобрим изплащането на сумата от 5418,40 

лв. за проведени четири заседания и осем дежурства от страна на 

Общинската избирателна комисия – Пазарджик. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване на възнаграждението 

на ОИК – Пазарджик. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева;  против – няма. 

Госпожо Георгиева, имате ли друг доклад? Не. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам искане за 

изплащане на възнаграждение, постъпило от Общинската 

избирателна комисия – Поморие. Искането е за изплащане на 

възнаграждение за проведени три заседания на Общинската 

избирателна комисия на 12, 13 и 14 ноември. Заседанията са 

проведени по повод оспорвани решения на Общинската избирателна 

комисия пред Административен съд – Бургас, и вземане на решения 

във връзка с подготовката на тези заседания. 

Стойността е 1234,24 лева. Има приложена счетоводна 

справка и контролен лист за извършване на предварителен контрол. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за възнаграждение на ОИК – Поморие. Има ли 

друго предложение? Не виждам. 

Моля процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева;  против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане е отново от 

Общинската избирателна комисия – Поморие, за проведено 

заседание на 15 ноември и дадени дежурства на 18 и на 20 ноември 

от посочени членове на комисията в приложението към искането. 

Стойността е 899,08 лева. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева; против 

– няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане е от Общинската 

избирателна комисия – Сливница, за изплащане на възнаграждение 

на членовете на комисията за дадени дежурства на 7, 8, 21, 25 

ноември и проведено заседание на 22 ноември 2019 г. Стойността е 

1411,13 лв. 

Общинската избирателна комисия е поискала изплащане на 

възнаграждение и за проведено заседание на 4 ноември, но тъй като 

то влиза в седемдневния срок след провеждането на втория тур на 
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изборите, съгласно нашето решение в изпълнение на закона не 

предлагам да бъде одобрено това искане.  

Така че предлагам да бъде изплатено възнаграждение само за 

цитираните дати на стойност 1411,13 лева. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева; против – няма. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг 

доклад имате ли? Благодаря ви. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане за 

възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Червен бряг, 

с вх. № МИ-27-179/1 от 26 ноември 2019 г. за заседание, проведено 

на 26 ноември 2019 г., на което са присъствали председател, двама 

заместник-председатели, секретар и седем членове. На заседанието 

са прекратили правомощията на общински съветник и  са обявили за 

избран следващия от съответната кандидатската листа. 

Предлагам на основание т. 2, буква „в” от наше Решение № 

1685 от 20 ноември 2019 г. да им се изплати възнаграждението за 

това заседание. 

Също така искат и изплащане на възнаграждение за 

дежурство на 25 ноември 2019 г., дадено от председател, секретар и 

трима членове на комисията за подготовка на заседанието. На 

основание т. 6, буква „а” от Решение № 1685-МИ от 20 ноември ви 

предлагам да им се изплати исканото възнаграждение. 

По преписката има контролен лист и счетоводна справка. 

Сумата за заседанието е 607 лв., а за дежурството е 280 лева. 
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Предлагам да гласуваме възнаграждението за дежурството и 

заседанието на Общинската избирателна комисия – Червен бряг. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Чаушев. Колеги, има ли предложения по 

изплащането на възнаграждение на ОИК – Червен бряг? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева;  против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Продължавам. С вх. № МИ-27-194 от 

27 ноември 2019 г. са постъпили искания за изплащане на 

възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Червен бряг, 

за проведено заседание на 28 ноември 2019 г., на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

седем членове. На заседанието са прекратили правомощията на 

общински съветник, тъй като не е положил клетва, и са обявили за 

избран следващия. 

На основание т. 1, буква „к” от наше Решение № 1685-МИ от 

20 ноември 2019 г. във връзка с чл. 454, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс 

предлагам да им се изплати това възнаграждение. 

Дадено е и дежурство на 27 ноември 2019 г. от председател, 

секретар и член за подготовка на това заседание. 

По преписката има контролни листове и счетоводна справка. 

Сумата за заседанието е 607 лв., а за дежурството – 174,23 лв. 

Поради което предлагам да одобрим изплащането на тези 

възнаграждения за заседание и дежурство от Общинската 

избирателна комисия – Червен бряг. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване за одобряване на 

възнаграждението на ОИК – Червен бряг. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева;  против – няма. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-183/1 от 27 ноември 

2019 г. и с вх. № МИ-27-183/2 от 27 ноември 2019 г. сме получили 

искане за изплащане на възнаграждения от Общинската избирателна 

комисия – Главиница. То е за дежурство на 22 ноември 2019 г., на 

което са присъствали  председател, двама заместник-председатели и 

секретар. Също така искане за дежурства на 25 ноември 2019 г., 

дадени от председател, двама заместник-председател и секретар. 

Дежурствата са във връзка с броене на бюлетини по съдебно 

дело в Административния съд във връзка с експертиза в 

Административен съд – Силистра. 

Предлагам да одобрим искането за изплащането на тези 

възнаграждения за дежурства от ОИК – Главиница, на основание т. 

6, буква „в” от наше Решение № 1685-МИ. И за двете дежурства по 

преписките има съответните контролни листове и счетоводни 

справки. Сумата за едното дежурство е 235,41 лв., а другото също е 

235,41 лева, поради което предлагам да одобрим тези искания за 

дежурства от Общинската избирателна комисия – Главиница. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на господин Чаушев. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване на възнаграждението 

на ОИК – Главиница. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева;  против – няма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам ви за сведение. Кметът на 

община Шумен ни уведомява, че във връзка със съдебно 

производство в Административен съд – Шумен, и по искане от този 

съд е било разпечатано и отворено помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа. Кметът е издал съответните заповеди, назначил е 

лица, посочил е техните имена и е изпълнил разпореждането на съда 

за представяне на съответните документи по съдебното дело. 

Докладвам ви го за сведение. То е в изпълнение на нашето 

Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Чаушев. Друг доклад имате ли? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, нямам. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ. Колеги, докладвам ви преписка с вх. № МИ-27-

214 от 2 декември 2019 г. Това е искане за изплащане на 

възнаграждения за проведени заседания и дежурства от Общинската 

избирателна комисия – Аксаково, като в преписката се съдържат 

всички необходими обяснения и доказателства съгласно нашето 

решение. Има контролен лист от финансовия контрольор, като в 

счетоводната справка в забележка е отбелязано, че в справката не е 

включено заседанието на 7 ноември 2019 г., както и дежурството на 

4 ноември 2019 г., поради това че не е спазен седемдневен срок от 

публикуване на решението за обявяване на резултатите от изборите. 

Поради което и аз не ви предлагам да бъдат изплатени за тези дати 

възнаграждения, съответно за заседание и дежурство. 

Исканото възнаграждение и контролът е за заседание на 

22 ноември 2019 г. от председател, двама заместник-председатели, 

секретар и шест члена. Съответно за 11 ноември – дежурство от 

председателя; на 12 ноември – дежурство от председател, заместник-
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председател и член; на 13 ноември – дежурство на председател; 

както и за 14 и 15-ти – дежурство от председател. 

Предлагам да изплатим така поисканите възнаграждения, 

преминали през финансов контрол, на Общинската избирателна 

комисия – Аксаково. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване изплащането на 

възнаграждението на ОИК – Аксаково. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева;  против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам преписка с вх. № 

МИ-27-202 от 27 ноември 2019 г. Това е искане за изплащане на 

възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Стамболово, 

за проведено заседание на 27 ноември 2019 г. На заседанието са 

присъствали: председател, двама заместник-председатели, секретар 

и седем членове. Приложени са всички необходими документи. На 

заседанието са приели решение за прекратяване на правомощията на 

общински съветници и са обявили за избрани следващи двама 

кандидати за общински съветници. 

В преписката се съдържа информация, че комисията е 

работила и на 26-ти, то няма никакви данни и доказателства в какво 

точно се състои работата на комисията на 26 ноември, предвид което 

и финансовият контрол и докладът ми е за заседание само на 27 

ноември 2019 г. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

така поисканото и преминало финансов контрол възнаграждение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

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

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева;  против 

– няма. 

Имате ли друг доклад, госпожо Ганчева? Не. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо 

председателстващ. Уважаеми колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-212 от 2 декември 

2019 г. от Общинската избирателна комисия – Тетевен, област 

Ловеч. Общинската избирателна комисия е провела заседание на 

12 ноември 2019 г. На заседанието е присъствал целият състав на 

комисията от 13 членове. Предмет на заседанието е било определяне 

на процесуални представители от страна на Общинската 

избирателна комисия за съдебно дело, което е образувано пред 

Административен съд – Ловеч, както и определяне на процесуалната 

позиция на Общинската избирателна комисия. 

Също така се претендира и изплащане на дежурство за 13 

ноември, на която дата председател и заместник-председател на 

ОИК са участвали в заседание от административен характер по дело 

№ 530 по описа за 2019 г. на Административен съд – Ловеч. Предмет 

на делото е обжалване на решение на комисията за определяне на 

резултатите от изборите за кмет на кметство в с. Галата, община 

Тетевен. 

За проведеното едно заседание и дежурство от двама от 

членовете претендираната сума възлиза на 835,24 лв. в едно с 

осигуровките. Искането е подкрепено както с протокол от съдебното 

заседание, така и с решението на комисията и съответния протокол. 

Минало е през проверка на финансовия контрол. Считам, че същото 

е законосъобразно и предлагам на Централната избирателна комисия 
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да приеме протоколно решение за утвърждаване на този разход. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов,  Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева;  

против – няма. 

Благодаря, господин Николов. 

Госпожо Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило искане от Общинската избирателна комисия – 

Кюстендил. Искането е за проведено заседание на 8 ноември – взето 

решение; на 20 ноември – взето решение. Приложили са копие от 

протоколите, както и за осъществено процесуално представителство 

от председателя и секретаря на 12 ноември, 13 ноември, 18 ноември 

и 29 ноември. 

Предлагам ви с изключение на първото заседание, което 

попада в седемте дни период след втория тур, да удовлетворим 

исканията, така както са заявени. Общо става дума за едно заседание 

и четири процесуални представителства на председателя и 

секретаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изплащане на възнаграждението на ОИК – 

Кюстендил, така както беше предложено. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

 Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов,  Ивайло Ивков, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева;  против – няма. 

Уважаеми колеги, аз искам да докладвам едно постъпило 

искане за възнаграждение от Общинската избирателна комисия – 

Ветово, област Русе. Колегите са провели заседание на 16 ноември 

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

председатели, секретар и девет членове. На това заседание те са 

разгледали писмо, постъпило от председателя на Общинския съвет, с 

което им се изискват документи. Приели са и решение за искане до 

кмета на Ветово за осигуряване на помещение за архив на книжата. 

Второто заседание, което колегите от Общинската 

избирателна комисия – Ветово, са провели, е на 27 ноември. 

Присъствали са: председател, двамата заместник-председатели, 

секретар и девет членове.  

Има приложена справка от финансов контрольор. Предлагам 

да изплатим възнаграждението на ОИК – Ветово, в размер общо на 

1428,42 лева. Има ли други предложения, колеги? 

Ако няма, моля процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждението на ОИК – Ветово. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов,  Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева;  против – няма. 

Колеги, други доклади в тази точка? Не виждам. 

Преминаваме към точка четвърта – Разни. Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

 

Точка 4. Разни. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ. Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-05-77 от 

3  декември  2019 г.  до  господин Д. В. Я., като  то  е  с  копие  до 

много   адресати,   включително   и  до  ЦИК.  Отговор  от  
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областния управител на област с административен център Варна във 

връзка със сигнал от господин Я. Ние имахме жалба налична, която 

на 27 септември 2019 г. сме приели за сведение, с оглед че тя е и до 

Областна администрация – Варна, която има компетентност. 

Докладвам го за сведение и запознаване. 

Колеги, на предходно заседание ви докладвах преписка с вх. 

№ ЦИК-07-88-1 от 2 декември 2019 г. ведно днес с превод ви 

докладвам вх. № ЦИК-07-88-1 от 4 декември 2019 г. Пише ни 

господин Грегор Венда, бивш председател на CAHVE или това е ад 

хок експертната група за разработване на препоръката за оперативни 

и правни технически стандарти за електронното гласуване. Той се 

обръща към нас с молба в качеството му на бивш председател на 

специалната комисия от експерти за допълнителна информация. 

Обяснява за препоръката и сочи, че Съветът на Европа понастоящем 

се занимава с въпросите, свързани с електронната демокрация и 

електронното гласуване в рамките на Европейския комитет за 

демокрация и управление.  

Казва, че е бил поканен на среща на 9 декември и изпраща 

въпросник, който всъщност е бил изпращан до съответните органи в 

държавите членки на 20 ноември с въпроси по отношение на 

електронното гласуване.  

Колеги, първоначалното ми становище беше да отговоря, но 

тъй като се сочи, че на тази среща ще присъстват представители на 

държавата и той освен в качеството му на бивш председател на тази 

ад хок комисия няма възможност да бъдат поканени и други бивши 

експерти от тази група, той иска тази информация.  

Аз не ви предлагам да отговорим на въпросите с оглед това 

че нямаме информация кой от българска страна ще присъства. Аз 

проверих в деловодството, този въпросник не е пристигал към нас, 

така че, ако има други предложения с оглед информацията… 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Няма. 

Госпожо Ганчева, имате ли друг доклад? Благодаря ви. 
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Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам ви две писма от ръководителя на одитния екип. Те са 

публикувани във вътрешната мрежа. Посочени са документите, 

които се изискват от Централната избирателна комисия, подробно са 

описани. 

Докладвам ви ги за сведение. Ще се възложи на директора на 

дирекция „Администрация” за комплектуване на преписката и 

изпращане на всички изискани документи. 

Докладвам ви едно писмо от община Варна, район 

„Младост”. Те ни уведомяват във връзка с нашето решение за 

унищожаване на формуляри на изборни книжа и резерва на 

бюлетини, че в района не са оставени на съхранение такива. За 

сведение ви го докладвам. 

Докладвам ви едно писмо от община Севлиево във връзка с 

кореспонденцията, която водим по повод постъпило писмо при нас 

от член на секционна избирателна комисия госпожа Жана Шивачева. 

Знаете, че изпратихме писма до кмета на община Севлиево с копие 

до лицето във връзка с наше Решение № 659 на 23 август за 

определяне на размерите на възнагражденията за членовете на СИК 

в местните избори.  

От община Севлиево ни изпращат писмо, с което ни 

уведомяват, че община Севлиево е изплатила възнагражденията на 

членовете на СИК съгласно Решение № 659 и доказателствата, с 

които разполага за действително полагане на труда. В срок е 

изпратен и отчетът на план-сметката от произведените избори. 

Докладвам ви за сведение, колеги, това писмо от кмета на 

община Севлиево. 

В тази връзка ви докладвам постъпило заявление за достъп до 

обществена  информация  от  госпожа  Е.  Д.  Д. , която  е  

журналист,  собственик   и   главен   редактор  на  sevlievo  

onlain.com  и  автор  на za istinata.com. Искана  информация  е  във 

връзка  с Решение № 659 на Централната избирателна комисия за 
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възнагражденията на членовете на СИК, за получаването на 

бюлетини и други изборни книжа предвиденото допълнително 

възнаграждение на всеки участвал в размер до 15 лева. 

В качеството на журналист тя казва, че с нея са се свързали 

граждани, които са били на различни позиции в секционните 

избирателни комисии в общината и са споделили, че изплащането на 

допълнителното възнаграждение не е било коректно. Тоест голяма 

част от членовете на СИК, участвали в подготовката на изборното 

помещение, не са получили възнаграждение от 15 лева, както е 

предвидено в решението на Централната избирателна комисия. 

Посочва се, че тези граждани са направили запитване до ЦИК, 

откъдето има писмо с копие до община Севлиево, с което се указва 

да бъдат предприети необходимите действия. Иска да получи 

информация относно това дали Централната избирателна комисия 

упражнява контрол върху изпълнението на нейните решения и по 

какъв ред. Санкционира ли се неспазване на решения на ЦИК от 

страна на общинска администрация, както в случая, описан в това 

заявление. Подчертава, че гражданите, информирани за проблема, са 

споделили, че кампанията по изплащане на възнагражденията в 

община Севлиево е отчетена и изплащането е приключило, което 

означава, че те няма да получат полагащите се възнаграждения. 

Посочва начина на получаване на отговор. 

Докладвам ви го за сведение и за запознаване, дотолкова 

доколкото по повод и преди това докладваното писмо имаме на този 

етап информация за едно постъпило писмо в Централната 

избирателна комисия. Ще възложим на директора на дирекция 

„Администрация” да се комплектува и да се събере цялата 

информация по отношение на това какво е постъпило в ЦИК 

относно изплащането на възнаграждения на членове на СИК в 

община Севлиево. Включително за становище относно това доколко 

е обществена информация по смисъла на Закона за достъп до 

обществена информация. 
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Независимо от това, колеги, ние сигурно ще отговорим, 

разбира се, на това писмо, дотолкова доколкото специално в случая 

още на този етап ми се иска да кажа, че ние всички – и ЦИК, и 

всички средства за масово осведомяване, всички институции, всички 

граждани трябва да работим за това наистина активно всяко лице да 

се грижи за собствените си интереси, за изпълнението на решенията 

на органите, които ги касаят пряко. В този смисъл трябва навреме да 

се информират компетентните органи за неспазването на решения, 

които са дали определени предписания до други органи и 

институции, за да може да се реагира. И, разбира се, участието на 

средствата за масово осведомяване във всички тези случаи е 

изключително важно. 

На този етап, както ви казах, за сведение и за запознаване. 

Докладвам ви едно писмо от секретаря на район „Южен”, 

община Пловдив. Това е едно от писмата, които винаги ми доставят 

удоволствие да ги докладвам в Централната избирателна комисия. 

То е в отговор на наше писмо по повод постъпили запитвания по 

телефона за срока за изплащане на възнагражденията на членове на 

секционни избирателни комисии в община Пловдив. С това писмо 

ни информират, че вече приключват с изплащането на 

възнагражденията, останали са много малко членове, неполучили 

възнаграждения, и на всички тях се обаждат по телефона, за да ги 

информират кога и как да си ги получат. Информация за изплащане 

на възнагражденията са поставили на входа на администрацията, на 

информационното табло, на сайта на район „Южен” и се предполага, 

че до няколко работни дни ще приключат с разплащанията. 

Поздравления за работата на районната администрация на район 

„Южен” в община Пловдив! 

Уважаеми колеги, докладвам ви една докладна записка за 

одобряване на разход за закупуване на очила от служител на 

длъжност шофьор в администрацията на Централната избирателна 

комисия. В тази докладна  във връзка с протоколно решение на 

Централната избирателна комисия се предлага да се одобри 
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допълнителен разход в размер на 236,08 лв. за служителя Румен 

Георгиев Петров. Съгласно Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията 

за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и 

условията и реда за извършване на медицинските прегледи за 

установяване на физическата годност за водачите от различни 

категории, зрителната острота се коригира с очила или контактни 

лещи и водачите са длъжни да ги използват при управлението на 

моторно превозно средство. Служителят няма голямо натоварване 

при работа с видеодисплей, но при изпълнение на функциите си по 

длъжностна характеристика следва периодично на шест месеца да 

контролира зрителната острота и състоянието на очите.  

При направен профилактичен преглед са изписани очила, 

които служителят е длъжен да използва по време на шофиране, за 

което са представени и съответните доказателства и 

разходооправдателни документи. Предлагам ви Комисията да 

одобри разхода за закупуване на очила от Румен Георгиев Петров в 

размер на 236,08 лева. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, колеги, моля процедура по гласуване за 

одобряване на разхода. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

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

Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева;  против – няма. 

Колеги, госпожа Манолова е получили писмо по 

електронната поща от госпожа Екатерина Георгиева, директор на 

дирекция „Управление на собствеността”. Това писмо е препратено 

по електронната поща на Централната избирателна комисия с 

приложени оферти за ремонт на столове в залите, които бяха 

предоставени за ползване от изчислителния пункт и от Централната 

избирателна комисия по време на приемането на документите от 
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общинските избирателни комисии и отчитането на резултатите в 

ЦИК и повторното въвеждане на протоколите на СИК и 

първоначалното на ОИК. 

Виждате, по офертата за ремонт на столове 27 на брой 

общата стойност на офертата без ДДС е 897 лева. Цената включва и 

транспорта, необходим за изпълнение на поръчката. От същата 

фирма има представена оферта и за ремонт на два броя столове, 

които Централната избирателна комисия е ползвала, в размер на 

70 лв., отново без ДДС, с включен транспорт. 

Предлагам ви във връзка със съгласието и на 

„Информационно обслужване” все пак формално да им изпратим 

писмо с приложена оферта за 27-те стола, които са били в залите, 

ползвани от „Информационно обслужване”. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

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

Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева;  против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам за заповед на заместник-председател на Сметната палата 

във връзка с одита в Централната избирателна комисия за включване 

в състава на одитния екип на госпожа Д. С. И. , одитор, като член на 

екипа. Тази заповед е връчена на госпожа Силва Дюкенджиева, 

заместник-председател, в качеството на заместващ председателя на 

Централната избирателна комисия, на 3 декември 2019 г., за което 

има и подписана разписка. 

Докладвам ви едно писмо от ръководителя на техническия 

екип на Областна администрация – Перник, получено по 

електронната поща. То е във връзка с наше Решение № 1690 от 26 

ноември 2019 г. за унищожаването на останалите в областните и 
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общинските администрации бюлетини като резерв и формуляри на 

изборни книжа. Уведомяват ни, че в Областна администрация – 

Перник, са останали на съхранение избирателни списъци за 

гласуване на общините Брезник, Земен, Ковачевци и Трън, в които 

не е произведен втори тур на изборите. Те считат, че в решението не 

са упоменати такива, да бъде изяснена процедурата по 

унищожаването им. 

Колеги, тъй като тези избирателни списъци, макар и 

отпечатани, не са оформени като документи „Избирателни списъци” 

с подписи на кмета на общината, на секретаря, така както е 

предвидено в Изборния кодекс, и съответно подпечатани с печата на 

общината, те за мен са формуляри на книжа и следва да бъдат 

унищожени по реда, предвиден в наше Решение № 1690-МИ.  

Предлагам да изпратим отговор в този смисъл. Считам, че не се 

налага да допълним нашето решение с посочване на такива 

отпечатани избирателни списъци, които не са предоставени, тъй 

като не са послужили. Пак казвам, за мен те са формуляри. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмо с 

такова съдържание. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

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

Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева;  против – няма. 

Госпожо Солакова? Нямате друг доклад. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо 

председателстващ. Уважаеми колеги, докладвам ви писмо, получено 

на електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № 

МИ-22-810 от 3 декември 2019 г. Писмото е от Ж. П. В него той 

твърди, че по отношение на избрания и положил клетва кмет на 
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кметство Бозелийско, община Провадия, Дамян Дамянов, е влязла в 

сила осъдителна присъда на дата 28 ноември 2019 г. Сочи се номер 

на наказателно дело от общ характер в Апелативен специализиран 

наказателен съд. Твърди се, че е имало въззивна жалба на избрания 

за кмет, който е оттеглил същата, след като е бил задържан и не е 

могъл да положи клетва на първото заседание на Общинския съвет. 

Положил е такава клетва на заседанието на Общинския съвет, което 

е било на 28 ноември. Тоест присъдата му е влязла в сила на 19 

ноември, а той е положил клетва на 28 ноември 2019 г. 

Поставят въпрос относно наличие на влязла в сила присъда, 

което би било обстоятелство по т. 4 на ал. 1 на чл. 42 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация за предсрочно 

прекратяване на мандат. Не се сочи състав по Наказателния кодекс, 

от който да направим извод дали става дума за умишлено 

престъпление и дали в състава се предвижда съответно лишаване от 

право да се заема определена длъжност. 

Аз съм подготвил писмо до община Провадия, което е в 

моята папка за днешното заседание. Според мен съгласно чл. 42, ал. 

2 изключителна компетентност да сезира Общинската избирателна 

комисия и да преценява служебно дали са налице обстоятелства 

относно съдимостта има съответната общинска администрация. Ето 

защо изпращаме по компетентност писмото на господин П. до кмета 

на община Провадия с копие до господин П. с молба  на основание 

във връзка с компетенциите им по чл. 42, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация да прецени дали са 

налице съответните обстоятелства. Ако са налице, дали има 

евентуални последващи действия по чл. 42, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, а именно 

сезиране на Общинската избирателна комисия в Провадия. И също 

така с молба за обратна информация. 

Това ми е предложението. Благодаря. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Че ОИК трябва да разгледа случая, трябва 

да разгледа. Само че тук е поредната иновация за тази ЦИК сега. 

Ако възприемем този подход ако сигнал дойде в ОИК, той трябва да 

го прати на общинската администрация, да чака да бъде, видите ли, 

сезиран, за да може съответно да се произнесе. Това е практическият 

елемент, останалото е казуистика. 

Та, за това става въпрос сега. Какъв е каналът, по който ще 

върви някакъв поток от информация? Това е! И той е практически. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Няма никаква казуистика, няма 

никакви иновации. Има ясно определени правомощия по Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. Предсрочно 

прекратяване на кмет на кметство и на общински съветник е 

сериозно решение. То може да бъде базирано и основано само на 

изрични документи, не на твърдения на някой си гражданин. Както 

казах вече, според законодателя единствено и само общинската 

администрация може да сезира общинската избирателна комисия с 

надлежни документи за предсрочно прекратяване на мандат на това 

основание. Ако не разполага с тях, тя е длъжна да се снабди с тях, 

след като ние препратим писмото. Цитирам отново чл. 42: 

Обстоятелства по ал. 1. Точка 4 на ал. 1 твърди: Когато след 

избирането на осъден с влязла в сила присъда за лишаване от 

свобода за умишлено престъпление от общ характер или лишаване 

от право да заема държавна длъжност, обстоятелствата по ал. 1 се 

установяват служебно от общинската администрация относно 

съдимостта и със съответни други документи, издадени от 

компетентните органи. Алинея 4 на чл. 42 твърди: В тридневен срок 

от получаване на справка и документи, удостоверяващи 

обстоятелства по ал. 1, т. 4 в това число, общинската избирателна 

комисия обявява прекратяване на пълномощия на кмет. 
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В тази ситуация предлагам да изпратим на кмета на 

общината, на общинската администрация това писмо. Тя служебно 

да види дали е налице влязла в сила осъдителна присъда, по кой 

състав и да си прецени дали да сезира, ако са налице обстоятелствата 

по т. 4, Общинската избирателна комисия. Това е моето 

предложение и считам, че то е законосъобразно. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Цялата тук казуистика и концепция се 

крепи само на едно изречение, което се нарича „следи”. Това че 

следи, не значи че трябва да минава само през нея. И свършвам с 

кратки думи прости: хайде сега още 38 минути да се замеряме с 

членчета и алинейчета! Какво значи следи? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз си позволявам да говоря, госпожо 

председателстващ, защото колегата Чаушев постави въпросите. 

Както казах вече, ако ние в момента изпратим това писмо на 

Общинската избирателна комисия, тя не може да направи нищо 

друго, освен пак да пита общинската администрация. Затова 

предлагам да го изпратим директно до компетентния орган. 

Предлагам в писмото, което е на вашето внимание, колеги, 

второто изречение да добие следния вид: „Молим за обратна 

информация.” И другите текстове да отпаднат. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на писмото до кмета на 

община Провадия. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева;  

против – няма. 

Господин Николов, имате ли друг доклад? Не. 
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Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, на предходното 

заседание ви докладвах вх. № МИ-08-163 от 28 ноември 2019 г. 

постановлението за прекратяване на наказателно производство, 

чийто срок за обжалване изтича днес. Молбата ми беше да се 

запознаете със същото и да изразите становище. Става въпрос за 

едно лице, което е било допуснато да гласува. Името й не е било 

открито в нито едната от двете секции в двата списъка в селото, 

където е гласувало, а именно с. Боянци. Но тъй като същата е живяла 

доста преди шестмесечния срок със съпруга си преди произвеждане 

на изборите на 25 октомври 2015 г., но личната й карта е била 

издадена на 22 юни 2015 г., тоест след изтичане на този шестмесечен 

срок, моето предложение е да остане за сведение с оглед на факта, че 

членове и председател на секционна избирателна комисия са 

допуснали до гласуване въпросното лица, вписали са я в списъка, 

така че у нея е било затвърдено според мен мнението, че може да 

гласува. Въпреки че становището на прокурора е, че лицето е 

живяло на съответния адрес през последните шест месеца, в чийто 

район е упражнило правото си на глас съгласно Изборния кодекс. Но 

с оглед на проверките, които са били извършени от двете секционни 

избирателни комисии, а именно разпита на двете свидетелки – 

едната била председател, познавала я е и след като името не е било 

открито и в двете секции в двата списъка, свидетелката е проверила 

личната й карта, наредила е на другата свидетелка да я впише в 

допълнителния списък и е упражнила правото си на глас. 

Така че предложението ми е да остане за сведение. Ако има 

някакви други предложения от колегите, съм готов да ги 

дискутираме по отношение на това постановление за прекратяване 

на наказателно производство. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Господин Баханов, остава за сведение. Имате ли друг доклад? 

Заповядайте. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, само да ви докладвам 

още едно разпореждане за извършване на полицейска проверка (не 

знам защо е изпратено до нас). Това е вх. № ЕП-09-77 от 4 декември 

2019 г. от Районна прокуратура – Раднево, преписка, образувана на 

база на постъпил в Районна прокуратура – Раднево, сигнал от 

Централната избирателна комисия на Република България, гр. 

София, съдържаща копие и писмо на ГД „ГРАО” и приложен към 

нея списък на лица, упражнили правото си на глас повече от веднъж, 

както и на лица, гласували без избирателни права при произвеждане 

на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г. 

с постоянен адрес на територията на съдебен район Раднево. 

Прокурорът е установил, че следва да се изяснят обстоятелства, 

касаещи изложеното в писмото-сигнал по отношение на две лица с 

посочени имена и ЕГН-та, да се вземат писмени обяснения от тях и 

от евентуални свидетели. Поради което е разпоредил материалите по 

преписката да се изпратят на Районно управление – Раднево, за 

изпълнение. И препис от разпореждането да се изпрати на 

Централната избирателна комисия. 

Предлагам да остане за сведение, тъй като към момента 

нямаме компетенции с това разпореждане. Благодаря ви. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, господин Баханов. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-226 сме 

получили становище от госпожа Цветанова, експерт 

„Информационна сигурност”, във връзка с докладваното във 

вторник писмо, получено по електронната поща на ЦИК от 

антивирусната програма F-secure product. Становището е 

публикувано във вътрешната мрежа. Тя ни уведомява, че всичките 

работни станции и сървъри използват версия 14.00, която към 

момента е валидна и не е необходима последна актуализация като 

версия F-Secure 14.20.  
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Госпожа Цветанова е провела разговор с представител на F-

Secure и преглед на интернет страницата на предлагащия пакета 

антивирусна програма. Тази версия е валидна до 2021 г. и в тази 

връзка към момента няма необходимост от предприемане на 

последващи действия по продукта.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това 

беше за сведение. 

Господин Баханов, заповядайте, връщаме се в точката от 

дневния ред за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-211 

от 3 декември 2019 г. в Централната избирателна комисия е 

постъпила справка, подписано от председател и секретар на 

Общинската избирателна комисия – Плевен. Справката е само за 

дадено на 29 ноември дежурство от председателя на Общинската 

избирателна комисия – Плевен. Дежурството е във връзка с 

участието му като процесуален представител по административно 

дело № 1210 по описа на Административен съд – Плевен. 

Комплектувани са необходимите документи, както и 

контролен лист и счетоводна справка. Предлагам да се изплати 

възнаграждение за едно дежурство на председателя на ОИК – 

Плевен. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване на възнаграждението 

на председателя на ОИК – Плевен. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло 

Ивков,  Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева;  против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-192 

от 27 ноември 2019 г. е постъпило искане за заплащане на 

възнаграждение за дежурства на 11, 12, 14,19, 20 и 21 ноември, 
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дадени от председателя и секретаря на Общинската избирателна 

комисия – Балчик. Всички дежурства са относно изготвяне на 

становища и възражения във връзка с постъпили жалби, 

предоставяне на документи на съда във връзка с дело № 664, 

предоставяне на изборни книжа и материали във връзка с 

разпореждане на съда. 

Преписката е идеално комплектувана, приложена са 

абсолютно всички разпореждания на съда, протоколи от заседания, 

проведени по това дело от Административен съд – Добрич. Има 

контролен лист и счетоводна справка. 

Така че, предлагам, уважаеми колеги, да одобрим 

изплащането на възнаграждение в размер на 726,18 лв. на 

председателя и секретаря на Общинската избирателна комисия – 

Балчик, за дадени шест дежурства на посочените преди малко от мен 

дати. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждението. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло 

Ивков,  Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева;  против – няма. 

Господин Баханов, друг доклад имате ли? Не. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в моята папка може 

да видите вх. № МИ-22-811 от 3 декември 2019 г. Това е една молба, 

ръкописно написана, от господин П. П., с която той, тъй като не 

разполага са компютър и интернет, моли да му предоставим списък с 

адресите на регистрираните 66 партии и коалиции за участие в 

местните избори, защото иска да им пише. Освен това в писмото се 

иска и адресът на партията на Слави Трифонов, който адрес няма 

как да предоставим, тъй като нямаме такава информация. 
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Колеги, аз предлагам все пак с едно писмо да изпратим на 

господин П. копие от регистъра, който е качен на нашия сайт. Само 

разпечатка. С едно изречение да кажем, че приложено изпращаме 

копие от регистъра. 

Това е моето предложение. Има ли други предложения? 

Колеги, ако няма други предложения, моля процедура по 

гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

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

Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева; против – няма. 

Колеги, дневният ред е изчерпан. Има ли допълнителни 

доклади? Не виждам. 

Тъй като няма други доклади в днешното заседание, закривам 

заседанието. Насрочваме следващо заседание в понеделник, 

9 декември, 10,00 ч. 

  

(Закрито в 12,20 ч.) 

 

 

   ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Силва Дюкенджиева 

 

   СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

  Стойка Белова 


