
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 177 

 

На 09 декември 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Емил Войнов, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Димитър Димитров, Йорданка 

Ганчева, Таня Цанева, Георги Баханов, 

Бойчо Арнаудов 

3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 

Докладва: Катя Иванова, Таня  

Цанева, Мария Бойкинова 

4. Разни  

Докладват: Емил Войнов, Николай  

Николов, Димитър Димитров, Мария  

Бойкинова, Севинч Солакова, 

Кристина Стефанова, Ивайло Ивков 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев. 

 

Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията, и госпожа 

Силвия Дюкенджиева – заместник-председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, уважаеми 

колеги. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Имате думата по дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  Госпожо председател, моля да 

ме включите в т. „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля, госпожо председател, да ме 

включите в точката за възнаграждения на ОИК и в жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Госпожо председател, моля да ме 

включите с три преписки, може би в т. „Разни“. Обаче днес трябва 

да се разгледат, трябва да изпратим писма на Софийски градски съд 

и прокуратури. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Госпожо председател, моля да ме 

включите в точката за възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Арнаудов, 

заповядайте. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ:  Госпожо председател, моля да ме 

включите в точката за възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, включвам Ви в т. 2. 

Друг колега? Не виждам. 

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

допълненията. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешна дата има проект на решение за промяна в 

състава на Общинска избирателна комисия – Мизия, област Враца. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. 

№ МИ-15-1616 от 06.12.2019 г. от Теодоси Берчев – упълномощен 

представител на ПП ГЕРБ, с искане за промяна в състава на ОИК – 

Мизия. 

Приложена е молба от Цветанка Георгиева Влъчкова за 

освобождаването й като председател на Общинската избирателна 

комисия поради несъвместимост - назначаване й за заместник-кмет 

на община Мизия. Приложени са и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, 

чл. 80, чл. 81 от Изборния кодекс, копие от дипломата за завършено 

висше образование на Галя Георгиева Петрова като предложение за 

нов председател на Общинска избирателна комисия – Мизия. 

В тази връзка предлагам на Централната избирателна 

комисия да реши: освобождава като председател на Общинска 
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избирателна комисия – Мизия, област Враца, Цветанка Георгиева 

Влъчкова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение. 

Назначава за председател на Общинска избирателна 

комисия – Мизия, област Враца, Галя Георгиева Петрова, ЕГН …. 

На назначения председател на ОИК да се издаде 

удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на решението. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1704-МИ. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Господин Войнов, имате думата.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам искане за изплащане на възнаграждение с вх. 

№ МИ-27-223 от 04.12.2019 г. Искането е от ОИК – Две могили, и е 

за три дадени дежурства – на 13-ти, 14-ти и 27-ми ноември 2019 г., 

съответно от двама, трима и двама членове на ОИК. 

Дежурството на 13.11.2019 г. е за предаване на изборни 

книжа по разпореждане на Административен съд – Русе. 

Дежурството на 14.11.2019 г. е във връзка с процесуално 

представителство на ОИК пред Административен съд – Русе, а 

дежурството на 27.11.2019 г. е за получаване на изборните книжа по 

разпореждане на Административен съд – Русе. 
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Към искането са приложени приемо-предавателни протоколи 

от 13.11.2019 г. и от 27.11.2019 г., протокол от съдебното заседание 

на 14.11.2019 г. и командировъчни на членовете на ОИК. 

Приложен е и контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да одобрим изплащане на възнаграждение на 

ОИК – Две могили, в размер на 409,64 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, 

колеги. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 

Колега Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам постъпило искане от Общинска избирателна 

комисия – Поморие, за изплащане на възнаграждение на членовете 

на комисията за проведено заседание на 01.12.2019 г. На 

проведеното заседание е прието решение със становище по жалба и 

определяне на представители, които ще представляват Общинска 

избирателна комисия – Поморие, пред Върховния административен 

съд във връзка с обжалване решение на Административен съд – 

Бургас, от Исмаил Хюсеин Али, кандидат за кмет на кметство 

Ахелой. 

Сумата е 442,22 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стойчева, за следващия Ви доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Имам още един доклад, отново от 

Общинска избирателна комисия – Поморие, за проведено заседание 

на 28.11.2019 г. за приемане на становище по жалба и определяне 

представители на комисията пред Върховния административен съд 

във връзка с жалба относно определяне резултатите от избора за 

кмет на кметство в с. Порой. 

Сумата също е 442,22 лв. 

Към искането има приложен контролен лист за 

предварителен контрол, както и счетоводна справка за размера на 

исканите възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

искане от Общинска избирателна комисия – Асеновград, за 

изплащане на възнаграждение за проведено едно заседание – на 

29.11.2019 г. в присъствието на 13 от членовете на комисията във 

връзка с прекратяване пълномощията на избран общински съветник 

и обявяване за избран следващия от кандидатската листа. 

Приложени са протокол, решението, списък на 

присъствалите, както и контролен лист и счетоводна справка. 
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Предлагам на Централната избирателна комисия с 

протоколно решение да одобри сумата от 714,21 лв. за проведено 

заседание от Общинска избирателна комисия – Асеновград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Георгиева, за следващия Ви доклад. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

искане за изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна 

комисия – Тутракан, област Силистра, за проведено едно заседание – 

на 14.11.2019 г. във връзка с прекратяване пълномощията на избран 

общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата. 

Към преписката са приложени съответно протокол, 

решението, списъкът на присъствалите членове от Общинската 

избирателна комисия на заседанието, както и контролен лист и 

счетоводна справка  

Предлагам на Централната избирателна комисия с 

протоколно решение да одобри сумата от 657,02 лв. за проведено 

заседание от Общинска избирателна комисия –Тутракан. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

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

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Георгиева, за следващия Ви доклад. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви и поправка 

на техническа грешка. Миналата седмица Централната избирателна 

комисия със свое решение одобри сума, която да бъде изплатена на 

Общинска избирателна комисия – Черноочене, във връзка с дадено 

дежурство. Решението е взето правилно за датата на дежурството, но 

в счетоводните документи – в справката – е отразено грешно. 

Вместо на 27.11.2019 г. е отбелязана датата 19.11.2019 г., което 

затруднява по-нататъшното придвижване на документите и 

изплащането на сумата. 

Предлагам ви с протоколно решение да коригираме тази 

грешка и в счетоводните документи датата да се чете 27.11.2019 г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура на гласуване за коригиране на 

грешката. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Димитров, заповядайте да докладвате за 

възнаграждение на ОИК. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Колеги, постъпило е искане от ОИК – 

Търговище, за изплащане възнаграждение за едно заседание. 

Входящият номер на преписката е МИ-27-215 от 02.12.2019 г. 

Заседанието е проведено, за да се замени подалата молба да бъде 
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освободена от позицията общински съветник Силиме Азис и тя да 

бъде заменена със следващия от листата на ДПС – Хюлия Мустафа.  

Присъствали са 12 от 13-те членове. Приложен е протокол от 

заседанието и препис от решението. Имаме счетоводна справка, 

както и контролен лист. 

Предлагам да одобрим тази сума, която е 656,02 лв. за това 

заседание. 

Това е едното предложение, след което ще имам малка 

добавка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Към това искане има и още едно 

искане – да се изплатят две дежурства. Това е справка за дежурство, 

дадено от председателя и заместник-председателя предишния ден, с 

което са прегледали дневния ред и евентуално документите, които 

ще бъдат разглеждани на следващия ден на заседанието. 

За съжаление то не е отчетено. Така че си запазвам правото, 

след като направя достатъчна справка с нашето счетоводство защо 

точно не е отчетено, допълнително да внеса доклад. 

Предишния ден само двама членове – председателят и 

заместник-председателят – са дали дежурство, за да прегледат 

вероятно молбата за освобождаване, основанията и тези неща и да 

уточнят дневния ред, тъй като са имали и т. Разни освен тази. 

Не съм ги включил, тъй като нямаме счетоводна справка и 

контролен лист по тази сума за тези две дежурства, нямаше и как да 
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го уточня, тъй като изработилата справката всъщност сутринта не 

беше на работа, за да ми каже има ли някаква причина. След като 

изясня причината, евентуално ще внеса отново доклада. Не са много 

парите, около 100 лв. са за тези двама човека, дали дежурство. 

Ако искате, да я отложа и най-напред да уточня нещата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Димитров ще 

го докладва допълнително. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Оттеглям доклада си и 

предполагам, че бързо ще бъде уточнено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Ганчева, имате 

думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна комисия – 

Вълчи дол, с вх. № МИ-27-227 от 04.12.2019 г., като искането е за 

изплащане на заседание, което е проведено на 15.11.2019 г., на което 

са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и осем члена от комисията. 

Приложени са изискуемите документи, има справка. 

Предложението ми е за изплащане на сумата от 661,01 лв. за 

това проведено заседание, на което са участвали членовете 

съобразно доклада ми, като има забележка – не е включено 

изплащането на дежурство, което попада в рамките на седемдневния 

срок след изборите. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

тази сума за заседание на 15.11.2019 г. на Общинска избирателна 

комисия – Вълчи дол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 
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Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващия Ви доклад. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ МИ-27-219 от 03.12.2019 г. с искане за изплащане на 

възнаграждение от Общинска избирателна комисия – Долен чифлик, 

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

председател, двама заместник-председатели, секретар и шест члена 

от комисията. Има счетоводна справка, предварителен финансов 

контрол. 

Възнаграждението възлиза в размер на 554,61 лв.  

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

това възнаграждение. 

Приложени са всички изискуеми документи съобразно 

нашето решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение на ОИК – Тунджа, област Ямбол, за 

проведени две заседания – на 25.11.2019 г. и на 28.11.2019 г. И на 

двете заседания комисията е била в пълен състав, а именно 

председател, двама заместник-председатели, секретар и по девет 

членове. Заседанията са проведени на 25 ноември за запознаване с 

резултати по административно дело на Административен съд – 
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Ямбол, и упълномощаване на членове на комисията да изготвят 

жалба, а второто заседание – на 28 ноември – е било за приемане на 

писмено становище срещу Решение на Административен съд – 

Ямбол. Размерът на двете заседания е 1428,42 лв. 

Предлагам да бъдат изплатени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева, за следващия Ви доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Получено е искане за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Велико Търново, за едно дежурство, 

проведено на 15.11.2019 г. от председател и секретар. Дежурството е 

било по повод получаване и подготовка на материали за заседание 

във връзка с общински съветник, който си е подал молба за това да 

не бъде обявен за такъв. Заседанието е проведено на 18.11.2019 г., на 

което са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и седем членове. Заседанието вече е било във връзка със 

заличаване и обявяване за избран следващия общински съветник. 

Стойността е 728,84 лв.  

Предлагам да бъде изплатена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги?  Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 
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Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, на 26.11.2019 г. съм ви 

докладвал едно искане за изплащане на възнаграждение на ОИК – 

Монтана. Ще ви припомня за какво ставаше въпрос. 

ОИК-Монтана беше поискала да бъде заплатено едно 

заседание и четири дежурства, тоест, една пълна работна седмица на 

целия състав на ОИК с мотива, че са се събирали всеки ден да 

подготвят документи за съда. Тогава им изпратихме едно писмо, с 

което им казахме да си коригират искането. В отговор на това наше 

писмо те ни отговарят следното: 

„Проведените дежурства на 05.11.2019 г. и 06.11.2019 г. са по 

искане на съдия от Административен съд – Монтана, с разпореждане 

по телефон. Да се съберат всички, да приготвят исканите от съда 

документи и да чакат разпореждане от съда за доставяне на чували с 

бюлетини за преброяване. В телефонния разговор изрично се е 

подчертало, че трябва цялата комисия да е налице, за да се извърши 

необходимото броене, тъй като съдът не броял.  Към 16,00 ч. на 

05.11.2019 г. са поискани допълнителни документи, които да се 

представят на следващия ден – на 06.11.2019 г. Поисканите копия от 

документи са приготвени и на 06.11.2019 г. в 8,30 ч. са представени в 

Деловодството на Административен съд – Монтана. При 

предаването отново са предупредени да са в помещенията на 

комисията за евентуално броене и отново е наблегнато, че трябва да 

е целият състав на комисията. Това е за първите две дежурства, 

когато са били в пълен състав. 

На 08.11.2019 г. – третото дежурство – по разпореждане на 

съдия по административно дело за пореден път „броихме“, като към 

14,00 ч. са им казали, че няма да броят.  

За четвъртото дежурство – на 09.11.2019 г. спешно са 

събрани по разпореждане на Административен съд – Монтана – 

предполагам, че всичките разпореждания са устни, защото нямаме 
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нито един писмен документ за такова разпореждане – да се приготви 

преписка по жалба за кандидат кмет на с. Габровница. Предупредени 

са отново да са всички, за да се брои при необходимост. По-късно, 

през деня, около 17,00 ч., тоест, в края на работния ден са ги 

уведомили, че жалбата е оттеглена. 

Дежурствата са проведени в пълен състав по искане на 

съдебните състави по образуваните административни дела. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Последния ден писали 

ли са нещо, взимали ли са становище или само са комплектували 

жалба с решение? 

Има ли други изказвания, колеги? Не виждам. 

Виждате, това са резултатите от допълнителната проверка.  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Докладчикът иска обсъждане. Добре. Отлагате го за 

следващото заседание. Така ли е? Да. 

Друг доклад имате ли,  господин Арнаудов? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря. Нямам друг доклад. 

 

Колеги, преминаваме към следващата точка – точка трета – 

от дневния ред: 

3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 

Колега Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз ще ви докладвам две 

свързани преписки. Едната е с вх. № МИ-23-102 от 06.12.2019 г., а 

другата е с вх. № МИ-23-103, също от 06.12.2019 г. И двете 

представляват писма, подписани от заместник-председателя на 

КПКОНПИ  господин Антон Славчев, и към тях са приложени две 

решения на комисията, които са постановени по повод писма на 

Централната избирателна комисия, с които – припомням ви назад 

във времето   –    ние   бяхме    уведомени     от     госпожа   Х.  Й.   

П.,    като   до   нас постъпи сигнал, както и до много други 

институции относно конфликт на интереси по отношение на 
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председателя на ОИК – Столична община, госпожа Полина 

Витанова. 

Към двете писма са приложени две решения на КПКОНПИ за 

прекратяване на производството. И двете решения са от 20.11.2019 г. 

с различни номера и с почти идентичен текст. В тях комисията 

приема, че по отношение на госпожа Полина Витанова 

производството следва да бъде прекратено, тъй като същата в 

качеството на председател на ОИК не е лице, което попада в обхвата 

на лицата, заемащи висша публична длъжност по смисъла на чл. 6 от 

закона, както и на лицата по § 2 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Докладвам ви и двете решения и писмо за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Иванова. 

Колега Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви получени 

определение и решение на Административен съд – Търговище, 

изпратено ни чрез Общинска избирателна комисия – Търговище, 

като по жалба на кандидат кмет, който оспорва изборни резултати, 

Административният съд намира, че жалбата е неоснователна и 

потвърждава решението на ОИК – Търговище, с което са били 

обявени резултатите за избор на кмет на кметство. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Бойкинова, 

имате думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

призовка от Софийски районен съд, с която ни уведомяват, че с 

решение потвърждават наше Решение № 556-ЕП от 18.07.2019 г., с 

което сме наложили на „ИНВЕСТОР.БГ“ имуществена санкция в 

размер на 2000 лв. за нарушение на разпоредбата на чл. 180, ал. 1 

затова, че в изборите за членове на Европейски парламент е 

излъчена платена форма на предизборна агитация на Политическа 

партия ВМРО – БНД, без да е публикуван на интернет-страницата на 
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доставчика на медийната услуга сключен договор във връзка с 

излъчването на този предизборен клип. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви за сведение призовка, с която е насрочено дело 

в Софийски районен съд за 19.12.2019 г. от 12,30 ч. Процесуалното 

представителство ще го осъществи юрисконсултът Радославова. 

Докладвам ви още една призовка за насрочено дело на 

16.12.2019 г. от 10,30 ч. с разпореждане от съдия Върбанов за 

насрочване на делото в открито заседание с указание, че явяването 

на свидетеля госпожа Стефка Савова Стоева е задължително. 

Уважаеми колеги, с призовка по дело 17345/2019 г. на 

Софийски районен съд сме получили разпореждане на съда, с което 

ни се указва в седмодневен срок от получаване на съобщението да 

представим по делото оригинален АУАН № 6 от 07.05.2019 г. и 

Решение № 1355-ЕП.  

Предлагам да отговорим на Софийски районен съд 95-ти 

състав по горецитираното дело, че приложено изпращаме в оригинал 

искания акт за установяване на административно нарушение, а 

Решение № 1355 е съставено в един екземпляр и се съхранява в 

Централната избирателна комисия и при необходимост в открито 

съдебно заседание ще бъде представено за констатация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на писмото. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, да продължите с докладите 

си. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, от 

Административен съд – Кюстендил, ни е изпратено по 

подведомственост административно дело № 576 на 
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Административен съд – гр.    Кюстендил,   за   произнасяне   по 

жалбата на господин      Р. Р. Д.    Ние вече   се произнесохме, тъй 

като получихме и самото Определение на Административен съд – 

Кюстендил. Произнесохме се с Решение № 1698   от   03.12.2019 г., 

поради   което   ви  го  докладвам  за  сведение   постъпилото   дело 

от Административен съд – Кюстендил. 

Уважаеми колеги, уведомявам ви, че акт за установяване на 

административно нарушение № 22-МИ от 03.10.2019 г. е връчен от 

общинска   администрация   –   район   „Средец“  на нарушителя    Г. 

В.  П. 

Докладвам ви постъпило писмо от общинска 

администрация – Лозенец, с която ни уведомяват, че не са връчили 

АУАН   № 10   срещу   госпожа   В.  Г.  В., тъй   като   тя   не е 

открита на   посочения   адрес.   Има   приложен   протокол за 

посещение на адреса. 

Предлагам ви с протоколно определение госпожа 

Радославова  да  установи  чрез системата  на  ГРАО  настоящ  и 

постоянен  адрес на госпожа В. Г. В.,   на  който  адрес  чрез 

съответната   общинска   администрация   да   се   връчи     АУАН   

№ 10. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева); 

против – 1 (Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

 

Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, получили сме и 

писмо от   Столична община – район „Сердика“, които ни 

уведомяват, че   не   са   връчили   седем на   брой   акта   за   

установяване    на административно   нарушение   против   Н. Н. Й.,   
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управител на Агенция ПИК нюз. Извършили са две посещения в 

седалището на агенцията. И при двете посещения  господин 

Йорданов не е открит, като по време на второто посещение служител 

на  господин Й. е заявил, че той се намира извън страната и ще се 

върне не по-рано от 15.12.2019 г. 

Уважаеми колеги, предлагам с протоколно определение да 

упълномощим   госпожа   Радославова   да   установи   постоянния   

и настоящ  адрес  на  господин Н.  Й.  и   чрез   съответната 

общинска администрация да направим опит за връчването на 

актовете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, забелязвате ли 

колко време отделяме на това. Аз също съм съгласна, че трябва да се 

връчи актът на юридическото лице и нека да го напишем повторно и 

да напишем, че не го връчваме на  господин Недялков, а го връчваме 

на Агенция ПИК и да си приемат призовката. Тук може нашият 

юрисконсулт да получава за всички, а в ПИК нюз трябва да бъде на  

господин Недялко Йорданов. 

Какво предлага докладчикът последно? Да опитаме още 

веднъж, да търсим ПИК нюз, не търсим управителя. Да пробваме 

още веднъж. 

Други колеги имат ли доклади в тази точка? Няма. 

 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Разни. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-00-599 от 05.12.2019 г.  Писмото е от председателя на 

Държавна агенция "Електронно управление" и е адресирано не само 

до ЦИК, а и до всички министерства, държавни органи и общини.  

С писмото ни информират, че са определени правила за 

институционална идентичност, които установяват минималните 

изисквания за официалните интернет-страници и портали на 

българските администрации. Тези правила, на които трябва да 
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отговарят интернет-страниците на администрациите, следва да се 

приведат в изпълнение до 30.09.2020 г.  

Тъй като интернет-страницата на Централната избирателна 

комисия се поддържа от "Информационно обслужване" АД, 

предлагам да изпратим полученото писмо на "Информационно 

обслужване" АД за привеждане на интернет-страницата на ЦИК в 

съответствие с изискванията на правилата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли друго 

становище, колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

изпращане писмото на "Информационно обслужване" АД. 

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

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам за сведение писмо с вх. № МИ-06-807 

от 06.12.2019 г. от община Ловеч. Със същото писмо ни уведомяват, 

че на 18.11.2019 г., респективно на 21.11.2019 г., е било отворено 

помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите на 27 октомври 2019 г.  На 18.11.2019 г. се е случило по 

разпореждане на разследващ орган, орган на досъдебното 

производство във връзка с извършване на експертизи, които са 

допуснати по предмета на разследването, а на 21.11.2019 г. – в 

изпълнение на Определение на Ловешкия административен съд във 

връзка с висящи дела относно законосъобразност на изборите. 

Към писмото са представени протоколите за отварянето на 

помещенията на двете дати, заповедите на съответния кмет на 

общината. Отварянето е извършено въз основа на, както казах, 

Определение на съдебен орган, а също така на изискване на 

разследващи органи. Удостоверяват, че са запечатани по надлежния 
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ред помещенията и в двата случая и ни уведомяват на основание на 

т. 7 от Решение № 1244 от 2019 г. 

Докладвам го за сведение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Димитров, 

имате думата. Заповядайте в точка Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За сведение, колеги, да кажа 

номера на писмото, с което е постъпило в нашата поща – ЦИК-12-

39. Това са писма, които са свързани с проведената конференция в 

четвъртък и петък от Асоциацията за избирателни системи. 

Използвам  случая да кажа две – три думи. Имаше три 

заседания, аз съм присъствал на две от тях. Имаше интересен 

доклад – той не е толкова на проф. Михаил Константинов, колкото  - 

на "Информационно обслужване" АД, което се връщаше назад в 

недействителните бюлетини и държа дебело да подчертая, че 

недействителните бюлетини – говорим за общински съветници – на 

последните избори са били толкова, колкото са били на предишните, 

и много по-малко отколкото са били например през 1999 г. Много 

по-малко, 6 процента по-малко. Имат същия дял и да се твърди, че 

този път са били повече от друг път, просто не е истина. Хайде така 

да кажа. В този случай не е коректно да се говори за числата, тъй 

като става въпрос за дялове. 

Имаше един много интересен доклад, разбира се, той 

представлява по-скоро любопитство – сравнение на всички 

параметри на избирателните системи, които са ползвани между 

Първата и Втората световна война. Имаше и няколко съобщения. 

Моят слайд, в който се казва, че имаме консолидацията на 

гласоподаването и тя е очевидна. Там има един индикатор, който е 

слязъл с цял пункт. Това е много необичайно и е примерно 

наполовината, отколкото стойността на индикатора наполовина 

спрямо, да кажем, 2007 г. , не толкова с 2011 г. 

Друго нещо забележително – имаше някои други доклади, но 

те представляват вариант на популярно подреждане на ясни тези. 

Един – два пъти се повдигна въпросът за гласуването на машини, но 

нямаше настроение да се дискутират чисто експертно. Освен това 
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обичайни такива съобщения – какви са били изборите в Мозамбик и  

прочее – от един от членовете на Обществения съвет. 

Благодаря ви.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря на господин Димитров. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед края на 

финансовата година и отчитането изпълнението на бюджета на 

Централната избирателна комисия ви предлагам да погледнете във 

вътрешната мрежа има един проект на писмо до всички общински 

избирателни комисии и до всички кметове на общини. Да се 

обърнем към тях да ни представят необходимите документи за 

изплащане на възнагражденията чрез осъществяване на трансфер по 

бюджета на съответната община най-късно до 18.12.2019 г., защото 

на 20.12.2019 г. би следвало да можем последно да извършим такъв 

трансфер. 

Моля ви да погледнете писмото и ви предлагам да го 

изпратим до посочените адресати. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Солакова. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изпращане на 

писмото. 

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

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина 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 Солакова, да продължите докладите си. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо за 

сведение на този етап. То е отново във връзка с изплащането на 

възнагражденията на членовете на СИК в предизборния ден. От 

госпожа Жана Шивачева имаме писмо, с което тя отново ни обръща 
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внимание на реда, условията за изплащане на тези възнаграждения в 

община Севлиево.  

Знаете, тази преписка при нас в момента е висяща. По нея ще 

се произнесем с писмо, което ще изпратим до подателя на искане по 

заявление за достъп до обществена информация. Докладвах ви го за 

запознаване на предишното заседание, както и писмото от общинска 

администрация, видно от което в общината въз основа на 

предварително оповестено съобщение за предоставяне на книжата и 

материалите в предизборния ден, утвърден транспортен график, тази 

информация е достъпна и към момента на страницата на община 

Севлиево, са предоставени изборните книжа и материали, 

удостоверявано е присъствието на тези членове, които са били в 

общината и на тях им е изплатено възнаграждение.  

В случая с госпожа Ж. Ш.  става въпрос за тези лица, които са 

изчаквали в самата секция, а не са получили материалите в 

общинската администрация. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви за сведение от община Никопол, област Плевен 

за отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа, 

включително бюлетини от произведените избори във връзка с 

Решение № 1129 от 18.09.2019 г. на Централната избирателна 

комисия. 

За сведение ни изпращат копие от протокола за отваряне на 

помещенията във връзка с поставяне на избирателните списъци от 

произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. и копие от заповед на кмета на общината за 

определяне състава на комисията, както и нейните задачи. 

Докладвам ви го за сведение, колеги. Може би сега вече ще 

зачестят тези случаи, в които ще се отварят помещенията за 

прибиране на избирателните списъци. В тези случаи ние няма да 

приемаме нарочни решения за даване на конкретни разрешения за 

съответната община. Те ще трябва да се приберат след получаване 

от ТЗ ГРАО, за което да ни изпратят съответно документите от 

общинските администрации. 
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Също ви го докладвам за сведение. 

Отново обръщам внимание на вътрешните правила за 

учрежденския архив. Колегите в съпоставка можете да ги гледате с 

проекти, които са изработени в Централната избирателна комисия 

през 2018 г., сега, от назначеното лице като експерт-служител 

архивист, за работно заседание тази седмица.  

Сериозни са правилата. Моля да се запознаете всички, за да 

можем да ги обсъдим на работно заседание. 

Докладвам ви само за сведение докладна записка от госпожа 

Манолова относно изтичане срока на банковата гаранция на 

Печатницата на БНБ. Шестдесетдневен е срокът за връщане на 

гаранцията и този срок изтича на 10.01.2020 г.  

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Стефанова, 

заповядайте. 

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

00-598 от 05.12.2019 г. сме получили писмо от "Информационно 

обслужване" АД, с което ни уведомяват, че на 31.12.2019 г. изтича 

срокът на Договор № 29, който е сключен между ЦИК и тях с 

предмет „предоставяне на услуги по поддръжка на програмен 

продукт за електронната система на управление на документи – Hов 

IS Expert - Деловодство".  

С това писмо ни уведомяват за дейностите, включени в 

договора, както и ни предоставят проект за сключване на нов, който 

е идентичен с този от миналата година и цената на предоставената 

услуга отново е същата – 2400 лв.  

Госпожа Радославова направи съпоставка между договора, 

който са изпратили като проект за подписване, с Договор № 29 от 

14 декември. Те са идентични, като заплащането става авансово в 

седемдневен срок от подписването на договора – е едното плащане, 

а другото плащане е след изтичане на шест месечен период от датата 

на сключване на договора. 

Имаме и приемане на изпълнението на услугите по договора 

в чл. 12. Това, което е направено месец юли и комисията е взела 
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протоколно решение, е одобряването на документ, наречен 

„дневник“, в който да се попълват и отразяват всички дейности 

относно договора с "Информационно обслужване" АД за поддръжка 

на деловодната система. Макетът на дневник е публикуван във 

вътрешна мрежа в папка с моите инициали. 

Предлагам да одобрим сключването на така предложения 

договор с "Информационно обслужване" АД със същата стойност – 

2400 лв. за срок от 12 месеца, като определим госпожа Атанаска 

Ямачева да попълва одобрения дневник-макет за дейностите по 

договора, както и отчитането му при приемане работата на шестия 

месец и на дванадесетия месец. 

Предложението е госпожа Стоева да сключи договора, както 

и да извърши плащанията по него съгласно клаузите по договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Не виждам изказвания.  

Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение да се сключи договор с "Информационно 

обслужване" АД за посочената услуга – воденето на дневник на 

ЦИК – и да ме упълномощите да извърша плащанията. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Димитър Димитров, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева, Таня Йосифова Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – 2 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева). 

Предложението се приема. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали има писмо до Софийски градски съд. Предлагам да 

го гласуваме. Питат ни за последните пет години една партия в 

какви избори е участвала – Търговско отделение, VІ-12-ти състав. 

По точно: „Моля да ни изпратите удостоверение дали 

Политическа партия е участвала в избори за народни представители, 
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за президент и вицепрезидент, за членове на Европейски парламент 

или за общински съветници и кметове за последните пет години.“ 

Администрацията извърши проверка в петък. Днес преди 

заседанието ми я дадоха и подготвихме отговор, който ви предлагам. 

Това не е удостоверение. Но аз мисля, че удостоверява все 

пак, подписано от председателя и секретаря на ЦИК, дава яснота по 

въпроса им. Веднъж сме ги регистрирали – през 2015 г. и след това 

при условията на незавършена процедура сме заличили. Партията е 

„Другата България“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Виждате проекта за писмо. Няма изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване предложеното писмо 

до Софийски градски съд. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, има две еднотипни 

постановления на прокуратурата, които си позволявам да ви ги 

предложа ан блок – ЕП-09-78 от 06.12.2019 г. и ЕП-09-79 от 

06.12.2019 г. И двете са на Районна прокуратура – Провадия, като 

става въпрос за различни лица. Уведомяват ни, че след запознаване с 

материалите по преписката, а именно образувана е прокурорска 

преписка по нашите стандартни писма, които идват от ГД ГРАО и 

ние препращаме до районните прокуратури за лица, които са 

гласували, без да имат право на глас, за които има данни да са 

гласували. И двете постановления са, че приемат за наблюдение по 

компетентност съответните прокурорски преписки, а именно 15-200 

и 15-202 от 2019 г.  
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Така че аз ви ги докладвам за сведение и двете 

постановления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Баханов? 

Други колеги? Няма други желаещи да докладват. 

Закривам заседанието. Трябва да се подготвим и за срещата 

при президента. 

За следващото заседание ще бъде качено съобщение на сайта 

на Централната избирателна комисия.  

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 12,15 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР:  

      Севинч Солакова  

 

 

 

 

 

Стенограф: 

  Божидарка Бойчева 


