
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 178 

   

На 10 декември 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Емил Войнов, Катя 

Иванова, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Мирослав 

Джеров, Цветанка Георгиев 

1а. Попълване на формуляр. 

Докладва: Таня Цанева 

2. Разни. 

Докладват: Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Ивайло Ивков, Николай Николов и Таня Йосифова.  

 

Заседанието бе открито в 11,20 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията  
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* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам днешното заседание. В залата присъстват 13 от членовете 

на ЦИК, има необходимия кворум. Двама колеги – Ивков и 

Арнаудов, са командировка в Районния съд в Айтос да защитават 

актовете на Комисията. Ще закъснее госпожа Йосифова, госпожа 

Дюкенджиева е на погребение, ще дойде всеки момент. 

И така, да започнем нашата работа. Имате думата по дневния 

ред.  Госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, би могло след първа 

точка да отделим 10-15 минути да ви предложа да попълним 

формуляра който ни е изпратен и който докладвах на 3 декември 

2019 г. от Съвета на Европа – Проучване за разработване на 

инструментаруим за гласуване на младежи. Срокът беше удължен от 

8 до 15 декември. Разпратен е и е разгледан от групата 

„Международна дейност”, има вече и техни предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други желаещи 

да се включат в дневния ред? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълнението. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Благодаря. 

По точка първа от дневния ред – Доклади относно искания 

за изплащане на възнаграждения, господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 1. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. Колеги, 

докладвам ви искане за изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-

27-235 от 5 декември 2019 г. Искането е от Общинската избирателна 

комисия – Търговище, и е за едно заседание на Общинската 

избирателна комисия и за едно дежурство. Заседанието е проведено 

на 4 декември 2019 г. във връзка с освобождаване на общински 

съветници поради подаване на заявления за освобождаване и 

обявяване за общински съветници на следващите от листата. 

На заседанието са присъствали 12 членове на ОИК. 

Дежурството е проведено на 3 декември 2019 г., тоест 

предния ден, и е за подготовка на материалите за провеждане на 

заседанието. Дежурството е дадено от председателя и заместник-

председателя на Общинската избирателна комисия. 

Към искането е приложен протокол от заседанието, в който 

са отразени присъствалите членове на ОИК. 

Съставен е контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да вземем решение за изплащане на 

възнаграждение на Общинската избирателна комисия – Търговище, 

за проведено едно заседание и едно дежурство на обща стойност 

778,05 лева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Не виждам изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Друг доклад имате ли, колега Войнов? Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви искане за изплащане на 

възнаграждение с вх. № МИ-27-230 от 5 декември 2019 г. Искането е 

от Общинската избирателна комисия – Омуртаг, и е за едно 

заседание на Общинската избирателна комисия и за едно дежурство. 
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Заседанието е проведено на 12 ноември 2019 г. по повод 

административно дело № 261/2019 г. по описа на Административен 

съд – Търговище. На заседанието са присъствали 13 членове на 

Общинската избирателна комисия. 

Дежурството е проведено на 11 ноември и е за процесуално 

представителство на Общинската избирателна комисия по дело 

№ 261/2019 г. пред Административен съд – Търговище. Дежурството 

е дадено от председателя и секретаря, определени с решение на 

Общинската избирателна комисия. 

Има и трето искане за изплащане на разходи за пътуване на 

един член на Общинската избирателна комисия, но съгласно т. 10 от 

Решение № 1685 на ЦИК разходите за пътуване се изплащат чрез 

бюджета на съответната община. Затова оставям последното искане 

за сведение. 

Към искането са приложени преписи от протоколите от 

заседанията на Общинската избирателна комисия на 6 и 12 ноември 

и решение № 172 от 15 ноември по административно дело № 261 на 

Административен съд – Търговище. 

Съставен е контролен лист и счетоводна справка. Предлагам 

да вземем решение за изплащане на възнаграждение на ОИК – 

Омуртаг, за проведено едно дежурство и едно заседание на 

Общинската избирателна комисия на обща стойност 835,24 лева. 

(Съжалявам за разминаванията, но така беше докладвано.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Колегата Иванова. Заповядайте. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-236 от 6 декември 

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

Колегите ни уведомяват, че са провели шест заседания и три 

дежурства. Преписката е комплектувана с всички необходими 

документи. Приложени са преписи от протоколи на Общинската 

избирателна комисия и взетите решения. 

Заседанията и дежурствата са проведени както следва. На 12 

ноември – заседание относно подготовката за задължителното 

участие на Общинската избирателна комисия – Перник, на 

учредителното заседание на Общинския съвет; на 13 ноември е 

проведено заседание относно оформяне на становище по 

административно дело № 699/2019 г. на Пернишкия 

административен съд; на 14 ноември е проведено заседание относно 

обявяване на следващия в листата на общински съветници на 

коалиция „БСП за България”; заседанието на 15 ноември е относно 

упълномощаване на членове на Общинската избирателна комисия – 

Перник, които да присъстват при отварянето на помещението, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали съгласно решение 

на ЦИК и разпореждане на Административния съд; на 21 и 22 

ноември са проведени заседания във връзка с подреждане на листата 

на общински съветници от местна коалиция „Български 

демократичен център”; на 19 ноември и на 20 ноември са проведени 

заседания за изпълнение на разпореждане на Административен съд – 

Перник, по административно дело № 699/2019 г. 

Предлагам искането да бъде уважено и на Общинската 

избирателна комисия – Перник, за посочените заседания и 

дежурства да бъде изплатена сума в размер на 3516,52 лева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

колегата Иванова? Изказвания? 

Процедура по гласуване, колеги, на протоколното решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Друг доклад имате ли по тази точка, колега Иванова? 

Благодаря. 

Колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Връщам от вчера изтеглената преписка. Тя също е като първата 

преписка, докладвана от господин Войнов. Едно заседание, отново 

Търговище, замяна на подалата заявление Салиме Азис от квотата на 

ДПС, и нейната замяна със следващия в листата Хелиа Мустафа. 

Приложени са решението, дневният ред, протоколът, както и 

счетоводната справка и контролният лист. Общата сума е 778,05 

лева. 

Предлагам да я одобрим. 

Вчера изтеглих преписката, тъй като заседанието не беше 

включено в справката и трябваше да се добави. Това беше 

проблемът. Плюс това то е записано в отделен лист и когато са 

подготвяли преписката, просто са го пропуснали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги?  

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Друг доклад имате ли, колега Димитров? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам ви преписка с вх. № МИ-27-232 от 5 декември 
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2019 г. Това е искане за изплащане на възнаграждения за проведени 

заседания на Общинската избирателна комисия – Неделино. 

Приложени са всички необходими документи съгласно нашето 

решение. Има счетоводна справка и извършен предварителен 

контрол от финансовия контрольор за поемане на задължение в 

размер ведно с осигурителните вноски на 1428,42 лева. 

Искането е за заплащане на възнаграждение за заседание на 

18 ноември 2019 г. Присъствали са председател, двама заместник-

председатели, секретар и девет членове. И на 26 ноември, като са 

присъствали председател, заместник-председатели, секретар и девет 

членове. 

Преписката съдържа и командировъчни и билети, подписани 

за командировани членове на Общинската избирателна комисия за 

заседанията. 

Предлагам да одобрим с протоколно решение така 

поисканите възнаграждения и с писмо приложено да върнем на 

община Неделино съдържащите се командировъчни и 

разходооправдателни документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението, 

колеги. Има ли изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на така предложеното общо 

протоколно решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, получили сме от община Пещера, от господин 

Йордан Младенов, кмет на общината, едно писмо, с което искат да 

им бъдат предоставени на община Пещера финансови средства в 

размер на (както е посочено), за изплащане възнаграждения на 
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членовете на Общинската избирателна комисия – Пещера, за 

проведените дежурства и заседания на 18 и на 19 ноември. 

Към писмото е приложено заверено копие от писмо на 

Централната избирателна комисия, изпратено на основание чл. 83, 

ал. 4 от Изборния кодекс, както и ведомост за възнагражденията на 

членовете на Общинската избирателна комисия – Пещера. Към това 

писмо от 9 декември 2019 г. със съответния входящ номер е 

приложена и справка на Общинската избирателна комисия – 

Пещера, от която е видно, че е изготвена по съответния ред и начин, 

одобрена е с протоколно решение на Централната избирателна 

комисия от 28 ноември 2019 г. 

С други думи, те искат да им бъдат изпратени средства за 

изплащане на съответните възнаграждения. 

Докладвам това писмо за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да. И го препращаме 

към счетоводството. 

Друг доклад имате ли? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Нямам друг доклад, госпожо 

председател. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И колегата Георгиева. 

Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря ви, госпожо 

председател. 

Колеги, докладвам ви искане от Общинската избирателна 

комисия – Червен бряг, за изплащане на възнаграждение за 

дежурство, дадено от секретар и член на комисията на 6 декември 

2019 г. 

Към искането е приложена справка за извършените дейности 

от колегите по време на целодневното дежурство, както и контролен 

лист и счетоводна справка. Сумата е в рамките на 110,39 лева. 

Предлагам на Централната избирателна комисия с 

протоколно решение да одобри изплащането на сумата за 

Общинската избирателна комисия – Червен бряг. 



 9 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

колегата Георгиева? Не виждам. 

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Георги Баханов, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Имате ли друг доклад, колега Георгиева? Нямате. 

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Започвам с доклад във връзка с постъпило искане с 027-229 от 5 

декември 2019 г. от Общинската избирателна комисия – Банско. 

Искането е за изплащане на възнаграждение на членовете на 

Общинската избирателна комисия – Банско, за две дежурства, а 

именно на 28 ноември 2019 г., дежурство, дадено от председателя, и 

на 29 ноември 2019 г., дежурство, дадено от председателя и член. 

Записани са, че е привършено с изборните книжа. Едното е на 29 

ноември, когато са били предадени на Общинската администрация – 

Банско, от Ивайло Арсениев, председател, и Силвия Стоилова, член. 

И за подготовка на заседание на ДЕУ, което е извършено на 28-ми от 

председателя на Общинската избирателна комисия. Приложен е 

приемно-предавателен протокол от 29 ноември 2019 г. и протокол за 

заседание по административно дело на Благоевградски 

административен съд. 

Предлагам да вземем решение изплатим исканите суми за 

посочените две дежурства на 28 и 29 ноември 2019 г. 

Преписката е комплектувана с контролен лист и счетоводна 

справка от счетоводството на Централната избирателна комисия за 

извършен предварителен контрол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги, 

има ли въпроси? Две дежурства за ОИК – Банско. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Друг доклад имате ли, колега Баханов? Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следва Разлог. Входящият номер е МИ-

27-197 от 27 ноември 2019 г. Искането е за изплащане на 

възнаграждение на членове на Общинската избирателна комисия – 

Разлог. 

Уважаеми колеги, първото е искане за изплащане на 

дежурство за явяване за процесуално представителство по 

административно дело при Административен съд – Благоевград, за 

четирима членове. На 14 ноември са се явили четирима членове по 

административно дело в Благоевградския административен съд. 

Другото дежурство е дадено от седем членове на Общинската 

избирателна комисия в Разлог, като е посочено, че тези седем човека 

са извършили ксерокопиране на изисквани документи от съда, в това 

число протоколи на СИК, протоколи на ОИК, приемно-предавателни 

протоколи на СИК за получени изборни книжа, изготвяне на 

списъци за регистрираните партии и коалиции и на регистрираните 

от тях кандидатски листи и списък на избрани общински съветници. 

Така че доста по обем работа са извършили колегите. 

Предлагам ви да вземем решение за изплащане на 

възнаграждения за дежурство, както следва и по справката, а именно 

на 12 ноември: председател, заместник-председател и член; на 14-ти 

– председател и член; и едно заседание на 13 ноември 2019 г. в 

състав: председател, двама заместник-председатели, секретар и 

девет членове на Общинската избирателна комисия – Разлог. 

Заседанието е във връзка с взимане на решение за процесуално 

представителство на Общинската избирателна комисия – Разлог, по 

административно дело № на Административен съд – Благоевград, 
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образувано против решение на Общинската избирателна комисия – 

Разлог. 

Изготвена е справка от Общинската избирателна комисия – 

Разлог, представени са протоколи от заседания на Общинската 

избирателна комисия, протоколи от съда. Така че считам, че 

преписката е комплектувана с всички изискуеми документи и моето 

мнение е, че трябва да поощрим, а не да приемем рестрикции по 

отношение на явяването на членове или на председател на 

Общинската избирателна комисия. Видно от протокола, са се явили 

са извършили процесуално представителство четирима членове на 

Общинската избирателна комисия – Разлог. 

Така че предлагам да им се изплати дежурство и на 

четиримата. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада. 

Имате думата. 

Ако няма изказвания, колеги, моля процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Друг доклад имате ли? Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият доклад, уважаеми колеги, е 

с вх. № МИ-27-211 от 2 декември 2019 г. Само искам да кажа, че 

преписката е перфектно комплектувана от Общинската избирателна 

комисия – Плевен, съдържаща абсолютно за всяко дежурство, за 

всяко заседание отделен лист, подписан от председател, секретар и 

подпечатан с печата на Общинската избирателна комисия – Плевен. 

Като за всяко дежурство преди това е описано за какво се иска, на 

какво основание се иска, кой го е дал и след това са приложени към 

всяко такова искане или към всяка справка необходимите 

документи. 
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Така че, колеги, предлагам да изплатим на Общинската 

избирателна комисия – Плевен, както следва: на 12 ноември – 

дежурство от председател и член; на 13 ноември – дежурство от 

председател и член; на 14 ноември – заседание, на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

единадесет членове; на 15 ноември – дежурство от председател; на 

18, 19, 25 – дежурство от председател; на 27 – дежурство от 

председател и член; и на 28 ноември – заседание, на което са 

присъствали председател, двама заместник-председател, секретар и 

единадесет членове на Общинската избирателна комисия – Плевен. 

За 28 ноември е приложен протокол, дневен ред, в който 

подробно са описани действията и решенията, които са взели. 

Протоколът е от четири страници. 

Пак казвам, може да се даде за пример, перфектно 

комплектувана преписка. Така че, ще ви моля да вземем решение за 

изплащане на възнаграждение. 

Другите дежурства са на 28-ми, проведено заседание на ОИК 

– Плевен, както ви казах преди малко. Дадено дежурство на 27-ми за 

подготовка на материалите за провеждане на заседанието на ОИК – 

Плевен, на 28-ми във връзка с обявяване на резултатите от 

гласуването за кмет на кметство Ясен в изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври. Другите дежурства са за 

подготовка на заседания за процесуално представителство на 

Общинската избирателна комисия – Плевен, по административно 

дело № 1210 по описа на Административен съд – Плевен. И 

повечето са дадени, както ви казах, от председателя на Общинската 

избирателна комисия – Плевен, във връзка с подготовка на съдебни 

заседания, в това число подготовка на документи и подготовка на 

самия председател за процесуалното му представителство. 

Преписката е доста подробна. Предлагам да изплатим 

възнаграждение на колегите от Общинската избирателна комисия – 

Плевен, както докладвах преди малко по дати, дежурства и 

заседания. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли въпроси 

към докладчика? Изказвания има ли, колеги? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Приключихте ли с доклада? Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И последното, уважаеми колеги, което 

ми е разпределено към този момент, е вх. № МИ-27-220 от 3 

декември 2019 г. Това е искане за изплащане на възнаграждения на 

Общинската избирателна комисия – Струмяни. Те са ги описали 

даже и като суми: за дежурство на ОИК – Струмяни, на 5 декември 

2019 г., посочен размер, тържествената сесия и полагане на клетва от 

новоизбраните кметове и общински съветници; дежурство на 6 

ноември, отново с посочен размер, за определяне на избраните 

общински съветници, за комплектуване на преписка във връзка с 

обжалване на решението им за определяне на избрани общински 

съветници за община Струмяни и образуване на административно 

производство; за дежурство на 7 ноември, на 8 ноември, съгласно 

приложени списъци; и заседание на 9 ноември за постановяване на 

решение във връзка с образувано административно производство 

към Административен съд – Благоевград; отново дежурство на 11 

ноември и 12 ноември за явяване на членове на 13 ноември; явяване 

в Административен съд – Благоевград, на 19 ноември на членове на 

СИК. 

Уважаеми колеги, предлагам ви да отложим тази преписка за 

следващото заседание. Допълнително ще направя справка и ще го 

докладвам на следващото заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, колега Баханов. 

Благодаря. Нямате друг доклад в тази точка? Нямате. 

Госпожо Бойкинова заповядайте. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило искане за изплащане на възнаграждение на членовете на 

Общинската избирателна комисия – Столична, за периода 12 

ноември 2019 г. – 30 ноември 2019 г. както следва: 

Процесуално представителство по дела пред съдилищата, 

осъществено от председател и един член по шест дела в 

Административен съд-София град. Това е дело № 12751 на Тридесет 

и трети състав. Процесуалното представителство е осъществено на 

21 ноември 2019 г. Процесуално представителство по дело 12859, 

Четиридесет и първи състав, на 20 ноември 2019 г. Процесуално 

представителство по дело 12441 на Петдесет и втори състав на 19 

ноември. Процесуално представителство по дело 12574 на Петдесет 

и девети състав пак на 19 ноември 2019 г. Процесуално 

представителство по дело 12711 на Четиридесети състав на 18 

ноември 2019 г. и дело 12441 на Петдесет и втори състав. И на 

същата дата  -погрешно е изписано в заявлението, че е същото дело, 

но протоколът беше приложен от заседанието, установих, че това те 

дело № 12574 на Петдесет и девети състав, а не както ОИК в 

заявлението погрешно са цитирани номера и състава. Едното дело е 

било от 9,30 ч., другото – от 11,32 ч. Те са осъществили процесуално 

представителство и по двете дела. 

Осъществили са и дежурство във връзка с комплектуване на 

преписки за изпращане в съда и изготвяне на писмени становища 

както следва: 

На 12 ноември 2019 г. – председател и трима членове за 

изпълнение съгласно разпореждането на съда по дело № 12710/2019 

г. на Петдесети състав. Съгласно определение по дело № 12574 на 

Петдесет и девети състав и разпореждане на Четиридесети състав по 

дело № 12711 и на Петдесет и втори състав по дело № 12441. На 13 

октомври 2019 г. пак са комплектували доказателства по дела на 

Петдесет и девети състав, Четиридесети състав и Петдесет и втори 

състав. На този ден дежурство са дали председател и четирима 

членове. На 14 ноември 2019 г. пак да провели дежурство в 
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изпълнение на определение по дело на Петдесет и втори състав и на 

Тридесет и трети състав. Тогава са били председател и петима 

членове. На 15 ноември за изпълнение по определение на Петдесет и 

втори, Тридесет и трети състав, Четиридесет и първи състав 

председател и петима членове. На 16 ноември 2019 г. пак се е 

провело дежурство от председател и петима членове за изпълнение 

на определение по дело на Петдесет и втори състав, Тридесет и 

трети състав. На 17 ноември 2019 г. по делата на Тридесет и трети 

състав, Петдесет и втори състав (не ви чета номерата на делата, 

защото ви ги прочетох по процесуалното представителство), на 18 

ноември 2019 г. – председател и петима членове, на 22 ноември 2019 

г. – само председателя, както и на 23, 24 и 25 ноември е осъществил 

дежурство само председателят, който е изготвил писмени становища 

по горепосочените дела. 

Аз се запознах с определенията и разпорежданията. 

Задължени са да представят голям брой протоколи, както и 

информация от кого са подписани, постъпили брой сигнали и жалби, 

което е наложило толкова дни председателят с най-малко трима, 

четирима, петима членове да обработват тази информация и тези 

доказателства, които е следвало да бъдат представени по 

горецитираните и посочени в заявлението от Общинската 

избирателна комисия дела. 

На основание буква „г” от наше решение, раздел Четвърти 

„Дежурство” председателят е изготвил писмо до председателя на 

Комисията по ЗП КОМПИ на 26 ноември 2019 г. На 27 ноември е 

приел писма от Комисията за защита на личните данни, а на 28 

ноември 2019 г. председателят е изготвил отговор до Седмо районно 

управление. И на 29 ноември 2019 г. е изготвил отговор до Шесто 

районно управление. 

Това са дежурства само на председателя на посочените 

четири дати. 

Към преписката има приложен контролен лист и счетоводна 

справка за одобрение на сумите за изплащане на възнагражденията 
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на членовете на Общинската избирателна комисия за процесуално 

представителство, комплектуване на преписки за изпращане в съда, 

изготвяне на писмени становища и предоставяне на документи и 

изготвяне на отговори до съответните комисии. 

Поради което ви предлагам да одобрим изплащането на 

възнагражденията на членовете на ОИК – Столична. Сумата е 

3383,52 лева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Има ли изказвания и въпроси? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение за изплащане на възнаграждения на ОИК – Столична, за 

процесуално представителство и за дежурства. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Имате ли друг доклад? Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

искане за изплащане на възнаграждения на Общинската избирателна 

комисия – Полски Тръмбеш, за проведено заседание на 6 декември 

2019 г., с което са прекратили предсрочно пълномощията на 

общински съветник и са обявили следващия общински съветник от 

съответната политическа партия. 

Към преписката има приложен контролен лист и счетоводна 

справка. Сумата за изплащане е 550,62 лева. 

Моля да одобрим изплащането на възнагражденията на 

членовете на ОИК – Полски Тръмбеш. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение да се изплати възнаграждения на колегите от ОИК – 

Полски Тръмбеш. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Друг доклад имате ли, колега Бойкинова? Нямате. 

Колегата Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-1618 от 

9 декември 2019 г. е постъпила молба от Диана Йорданова, член на 

Общинската избирателна комисия – Разград, която казва: „На 

основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс моля предсрочно да 

бъда освободена като член на Общинската избирателна комисия – 

Разград.” Молбата е постъпила с писмо в Централната избирателна 

комисия. 

Предлагам да освободим като член на Общинската 

избирателна комисия – Разград, Дина Христова Йорданова със 

съответния единен граждански номер и да анулираме издаденото й 

удостоверение на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 

2, т. 1 от Изборния кодекс и да изпратим писмо до съответната 

партия, в случая ГЕРБ, да представи предложение за нов член на 

ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

промяна в състава на ОИК – Разград. Има ли изказвания? Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Номерът на решението е 1705. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И още едно за сведение. С вх. № МИ-06-

799 от 5 декември 2019 г. сме получили от кмета на община 
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Крумовград уведомление в изпълнение на наше Решение № 1244 от 

30 септември 2019 г., с което ни уведомява, че са отворили 

помещение във връзка с искане от Районно управление – 

Крумовград, за предаване на оригинални избирателни списъци от 

две секции. Приложени са съответните заповеди за назначаване и 

съответните протоколи. За сведение. 

Нямам повече доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Цанева, 

заповядайте по точка 1а. 

 

Точка 1а. Попълване на формуляр. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, въпросникът е свързан с изготвяния 

от Съвета на Европа инструментариум за насърчаване на младите 

хора да гласуват. 

Работната група предлага по първия панел – Какъв тип 

комуникация и информация предлага вашият орган за управление на 

изборите на избирателите, като виждате, че всички въпроси са 

свързани с младите избиратели, отговорът да бъде последната графа: 

„Ние винаги предлагаме това на въпросите, които са зададени”, като 

искам само да акцентирам вниманието ви на предпоследния въпрос 

– „Информация за повишаване на осведомеността относно целта на 

гласуването”. Мисля, че на този въпрос отговорът би трябвало да 

бъде не „Ние винаги предлагаме”. Защото става дума за целта на 

гласуването. 

Добре, оставяме последната графа, тоест винаги предлагаме. 

Това е по първи панел – последната графа: „Ние винаги 

предлагаме това”. 

На следващия въпрос: „Предоставя ли органът за управление 

на изборите конкретна информация или дейности, насочени към 

младите хора?” Отговорът ни е „Да”. 

По следващия въпрос: „Ако отговорът е да, моля опишете 

вашите дейности, които са характерни за младите хора”. Тук 

описваме дейностите: Издаваме материали на хартия и дигитални с 
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кратка информация, предоставена по лесно достъпен начин за 

младите хора. Второ, провеждаме ден на отворените врати за 

младежи. И трето (тук работната група не сме включили, но аз 

включих), клип, който предоставихме на училищата за начина на 

гласуване. 

Ако имате допълнения, съм готова да ги включа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като тук има уточнение, че се 

включва и възрастовата група 16/18, изпращаме писма за младите 

хора, които за първи път ще участват в избори, което вече е станало 

с установена трайна практика в нашия изборен орган. 

Освен това като друга дейност провеждаме срещи със 

студенти на няколко пъти за различни видове избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът приема ли 

предложението? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Приемам и записвам. 

Следващия въпрос: „До каква степен вашият орган за 

управление на изборите е особено заинтересован от мобилизиране 

на младите избиратели до урните?” 

Отговорът, който сме дали като работна група, е „4”. Повече 

отива към „Много е заинтересован”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз мисля, че 

изключително много внимание обърнахме в рамките на времето, 

което имахме. Едва ли към друга група сме били насочени с толкова 

време и материали. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Добре, „5”. 

По следващия панел: „До каква степен следните елементи са 

предизвикателство за вашия орган за управление на изборите при 

опит да активирате младите хора да гласуват?” 

Отговорите, които сме дали до шести въпрос включително, е 

четвърта графа: „Сравнително голямо предизвикателство”, като аз 

имам лично предложение по четвърти въпрос да бъдем в първа 

графа: „Достъп до материални и финансови ресурси за разработване 
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на конкретни действия или информационни материали за младите 

хора”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Предлагам ви също на въпроса „Достъп до 

места, където са младите избиратели, например училища, кампуси, 

младежки клубове и др.” отговорът ни да бъде във втората графа – 

че това е леко предизвикателство, а не голямо. Защото не е проблем 

да имаме достъп до такива места. 

На въпроса: „Развитие на успешно сътрудничество с НПО 

или други партньори, които работят пряко с младите хора” 

отговорът, който дава групата, е „Неутрален”. 

И на последните два въпроса отговорите са в предпоследната 

графа „Сравнително голямо предизвикателство”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

За стратегията в коя графа сме? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Ако няма други предложения, в „Ако има 

други предизвикателства…” не сме споменали други 

предизвикателства. 

Следващият панел: „До каква степен вашият орган за 

управление на изборите има следното…” 

И са дадени: финансови ресурси; отговорът е трета графа „До 

умерена степен”; достъп до експерти и организация в областта на 

информацията и маркетинга – също трета графа, „До умерена 

степен”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има 

ли? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: И на последния въпрос в този панел „Силни 

връзки с младежката организация или други НПО”, за мен по-

правилен е отговорът в първата графа „Въобще нямаме”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нарочна стратегия 

нямаме, това е вярно. Може би за следващите избори трябва да 

помислим, да подготвим своевременно такава и да установим връзки 

с тези организации. Това са доста добри насочващи въпроси към нас. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: На въпроса „Като експерт към органа за 

управление на изборите колко полезни биха ви били следните 

неща?” има панел: „Да науча как да подкрепям и да работя с други 

НПО”, като отговори сме дали „Донякъде полезни” и „Много 

полезни”. Друг отговор нямаме на тези въпроси в последния панел. 

Приемам, отговорът ни по последния панел ще бъде „Не е 

приложим”. 

Имаме и отговор в преди последния панел, който не е 

приложим към органа на управление „Моля, посочете всички други 

ресурси, с които разполагате”, да напишем, че разполагаме с бюджет 

относно разяснителна кампания при произвеждане на избори. Която 

е обща. (Коментари извън микрофон.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз предлагам сега да се 

концентрираме към попълване на формуляра, което е наше 

задължение и отговорна работа, после работната група 

„Международна дейност” да си направи изводи от този формуляр и 

да направи предложения как да работим с младите хора. Това ще 

бъде практическата полза. 

Докъде стигнахме, колега Цанева? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Коментирахме ще остане ли „Разполагаме с 

бюджет относно разяснителна кампания при произвеждане на 

избори, насочена към млади избиратели” или няма да го има. Моето 

предложение е да остане, но вие гласувате. 

И искам да кажа, че на последните два въпроса не 

отговаряме. „Посочете всички други нужди или очаквания, които 

препоръчвате да бъдат обхванати от инструментариума” и „Други 

елементи, които трябва да се имат предвид при изготвяне на 

инструментариума”. Отговорите ни са: не предлагаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

отговорите по всички части на въпросника. Други изказвания има 

ли? Допълнения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с 

което да одобрим изпращането на отговор на въпросника в 
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дискутирания досега смисъл и предложен от работната група 

„Международна дейност”. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли, колега Цанева? Не. 

Колеги, преди да дам кратка почивка, да докладваме как мина 

вчера срещата с президента. Разбра се, че тя е предавана от начало 

до край по няколко телевизии. Може би сте я гледали, чули сте 

отзвука. 

На срещата бяхме ние, представители на Социологическата 

асоциация, политолози, представител на нашия Обществен съвет. От 

името на „Информационно обслужване” беше проф. Константинов. 

Разбира се, президентът, вицепрезидентът и доста хора от 

администрацията на президента. Другите поканени органи нямаха 

представители, бяха представили доклади. 

Аз говорих за изборите като цяло и за недействителните 

бюлетини, които за общински съветници са проблем в тези избори. 

Това, което сега се тиражира, е, че поехме обещание да се отворят 

избирателно някои чували, след като приключат обжалванията пред 

съда, защото до тогава това е немислимо. Не е правено досега, 

според мен няма пречка да бъде направено. Разбира се, в присъствие 

на неправителствени организации, на нашия Обществен съвет, но 

това ще го обмислим практически към февруари месец, защото 

тогава се надявам да са приключили процесите. 

Президентът каза най-важното – че машинното гласуване ще 

ни върне към честността на вота и към връщане на вярата на хората 

в изборния процес. Госпожа Йотова попита какво става за онези 100 

хиляди гласове в Плевен и София. Господин Андреев отговори, че 

става дума за вписани в избирателните списъци избиратели, а не за 

гласове и гласуване. 
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Госпожа Солакова отговори много обстойно за цената на 

изборите във връзка с появилите се писания в някои вестници, че 

това са най-скъпите избори, без да се прави какъвто и да е анализ. 

Просто се правят внушения, че, видите ли, много е изхарчено за тези 

избори. Никой не си дава сметка за втория тур в София и т.н. 

В най-общи линии това е срещата вчера. Това, което ви 

казахме че ще говорим, това и говорихме. 

Считаме, че за останалите три вида избори ние имаме 

значителен напредък, намален е броят на недействителните гласове. 

Чухме добри думи за нас както от президента, така и от политолози, 

социолози. Или поне вчера не бяхме сериозно критикувани. Поне 

това! 

За машинното гласуване президентът каза, че е хубаво да има 

машини. Проф. Константинов каза, че 24% от населението не може 

да работи с компютър, виждам, че това също се тиражира по 

медиите. Отговорът на държавния глава беше, че това прилича по-

скоро на банкомат и всички граждани могат да работят с банкомати. 

Постави се също въпросът за дистанционно гласуване за 

бъдеще. За хората в чужбина, за това как те трябва да гласуват. 

Срещата беше дълга и интересна. Поставиха се още два 

въпроса, колеги. 

За социологическите проучвания и за тяхното излъчване в 

деня на изборите. Доколкото разбрахме, становището на президента 

е, че това е вредно в изборния ден и че трябва да не се излъчват. На 

което аз отговорих, че ЦИК прави това в изборния ден, вместо да си 

гледа работата. Така или иначе ги има социологическите 

изследвания, които при това текат криминално, а не ясно и открито с 

автора, който ги е изготвил.  

И за активната регистрация. Това е вторият много сериозен 

проблем, който постави президентът. Имаше представител на 

„ГРАО”, който каза, че това ще бъде дълга, сериозна работа и ще я 

вършат общинските администрации безплатно и това ще бъде 

голямо натоварване. Припомни се идеята тези избиратели, които са 
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гласували в последните избори, автоматично да се считат за активно 

регистрирани, а само други, които желаят да вземат участие в 

следващите избори, да правят това. 

Разбира се, голямо внимание се отдели на купуването и 

продаването на гласове, на това явление, което се засилва. Като цяло 

социолозите и политолозите говориха за онзи вот, който е повлиян, 

без да е купен. Това е един друг много сложен въпрос - как в една 

малка община хората гласуват, без за това да е плащано, защото 

техният интерес диктува това. 

Пресъздадох ли изцяло картината, уважаема госпожо 

Стефанова и уважаема госпожо Солакова? 

Госпожа Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз само искам да допълня, че 

проф. Константинов имаше малко време за изказване и изказа 

готовност да предостави доклада си от проведената преди два дни 

конференция на БАИС, която е в посока недействителни бюлетини. 

Предлагам да изпратим едно писмо до асоциацията, в частност до 

проф. Константинов, за да ни изпрати пълния доклад да се запознаем 

с него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нека го изискаме 

официално като Централна избирателна комисия. 

Колеги, чухте предложението на госпожа Стефанова. Моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Колеги, вчера ние успяхме да подготвим един брой от 

Бюлетина, първия, пилотния и го връчихме на президента, което 

беше изненада. Шест тома са и както казва госпожа Солакова и аз 

казах, ние нямаме доклад, но вътре има увод, който да се счита за 

доклада на ЦИК за тези избори. Както каза някой от журналистите, 
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тези шест тома са краткият доклад на ЦИК. Представете си колко 

дълъг трябва да бъде нашият доклад в парламента, който ние 

дължим по закон – т. 47 на чл. 57. Затова и вчера нито аз, нито 

членовете на ЦИК, никой не е говорил за законодателни 

предложения. Казахме фактите, казахме нашето становище, защото 

такива дължим и на парламента. 

Госпожо Солакова, имате ли да допълните нещо? Не. 

Колеги, десет минути почивка, след което заседанието 

продължава. 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Продължаваме, колеги. 

Точка Разни. Госпожо Стойчева, заповядайте. 

 

Точка 2. Разни. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам получено писмо в Централната избирателна 

комисия от председателя на Общинската избирателна комисия – 

Хитрино, относно неизплатени пътни разходи на членовете на 

Общинската избирателна комисия. В писмото си господин Иванов 

ни уведомява, че след представяне на изготвените от Общинската 

избирателна комисия документи в Общинска администрация – 

Хитрино, за съгласуване и изплащане на дължимите транспортни 

разходи членовете са получили само част от дължимите суми. 

Представител на Общинската администрация е обяснил, че поради 

недостиг на средства в предвидения бюджет за област Шумен за 

провеждане на местните избори няма да бъдат покрити пълните 

транспортни разходи. 

Председателят на Общинската избирателна комисия моли да 

извършим проверка и след като се уверим в истинността на 

изложеното да разпоредим изплащането на пълните транспортни 

разходи. 
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Предлагам да изпратим по компетентност до кмета на 

община Хитрино господин Нуридин Исмаил това писмо от 

Общинската избирателна комисия – Хитрино, с копие до нейния 

председател, като поискаме и обратна информация от кмета на 

общината за предприетите действия по изплащане на дължимите 

суми. 

Приемам да допълним с копие до областния управител на 

област Шумен и до главния секретар на Министерския съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения и 

допълнения към писмото има ли? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Друг доклад имате ли, колега Стойчева? Нямате. 

Колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо от Столична община, район „Оборище”, с което ни 

уведомяват, че нямат служител за лично връчване на съобщение и на 

акт за установяване на административно нарушение и заради това, 

че има непотърсено известие за доставяне на Валерия Кръстева като 

управител на Институт за стратегии и анализи ЕООД ни връщат в 

цялост АУАН невръчен. 

Предлагам да направим опит за връчване чрез нашите 

юрисконсулти. 

За сведение ви докладвам, че район „Средец” е връчил Акт за 

установяване на административно нарушение № 34 против 

управителя на „Резон” ООД. Също така, че е връчен Акт за 

установяване на административно нарушение № 7 и № 11 на „168 

часа” чрез господин З. Актовете са връчени чрез Районна 

администрация „Оборище”. 
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Уведомявам ви също така, че в моя папка се намира решение 

на НАХД № 14248, което вчера ви докладвах, че е потвърдено наше 

Решение № 556. Може да се запознаете с мотивите. Потвърждават 

наето решение, с което сме наложили имуществена санкция на 

„Инвестор БГ” в размер на 2000 лева. 

И, уважаеми колеги, в моя папка е и решение относно 

прекратяване на административнонаказателната преписка срещу 

политическа партия „Движение за права и свободи”. Аз ви 

докладвах накратко преписката. С решение Общинската избирателна 

комисия – Върбица, е установила нарушение на разпоредбата на чл. 

183, ал. 4 по отношение на агитационни материали на кандидат за 

кмет на община Върбица, издигнат от политическа партия ДПС, като 

в акта не е установено точно той е нарушителят и срещу кого да 

бъде съставен актът. Актът е съставен против политическа партия 

„Движение за права и свободи”.  

Изгледахме агитационните материали. Аз считам, че 

неправилно в акта се приема, че в тези агитационни материали се 

използва знамето на Република България. Както си спомняте, 

изгледахме материала, цветовете бяло, зелено и червено бяха под 

формата на много тънка ивица по ширината на агитационните 

материал и дори нямаше и внушение, че това може да бъде знамето. 

Поради което ви предлагам на основание чл. 54 от Закона за 

административните нарушения и наказания да прекратим 

административнонаказателната преписка, според която разпоредба 

когато административнонаказващият орган установи, че деянието не 

е нарушение, преписката се прекратява с мотивирана резолюция.  

Отделно от това и за пълнота искам да кажа, че актът е 

съставен срещу политическа партия „Движение за права и свободи”, 

а съгласно административнонаказателната разпоредба за нарушение 

на тази разпоредба виновното лице се наказва с глоба. В случая не е 

предвидено изобщо такова наказание „имуществена санкция”. Така 

че производството е започнало срещу субект, на който не може да 
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бъде наложена глоба, а само имуществена санкция, дори и да беше 

установено, че е извършено нарушение на разпоредбата на чл. 183. 

Поради което ви предлагам да прекратим тази преписка и 

съответно да уведомим Общинската избирателна комисия – 

Върбица, и политическата партия. 

Може би в изречението „Следователно в настоящия случай 

не се установява да е използвано националното знаме на Република 

България в агитационните материали по начина, описан в чл. 15 от 

закона, поради което в описаното деяние ЦИК приема, че не е 

налице нарушение.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Във връзка с чл. 54 от 

Закона за административните нарушения и наказания.  

Докладчикът приема да направим това допълнение, за да е 

ясно защо прекратяваме и според общия закон. 

Други допълнения има ли към проекта за решение? 

Изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на решението. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Стефка 

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

Номерът на решението е 1706. 

Други доклади имате ли, колега Бойкинова? Нямате. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо от заместник-кмета на община Лясковец, с което той ни 

уведомява, че при тях няма оставени формуляри и като резерв 

бюлетини, подлежащи на унищожаване. За сведение ви го 

докладвам. 

Получили сме едно писмо по електронната поща като 

уведомително писмо. С придружително писмо кметът на община 

Симитли с приложени протокол, подписан от постоянната експертна 

комисия, назначена по реда на Закона за националния архивен фонд 
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в общината, въз основа на заповеди от 20 ноември 2019 г., съставен 

протокол от 5 декември 2019 г. Уведомяват ни, че този протокол е 

съставен за унищожаване на документи, свързани с избори за 

общински съветници и за кметове от 2015 г., 27 броя, и чувалите с 

изборни книжа от изборите за членове на Европейския парламент от 

2014 г., също 27 брой. 

Такава преписка по принцип подлежи на докладване за 

сведение, но аз ви предлагам да изпратим едно писмо до кмета на 

общината, за да поискаме да ни информират и да ни представят 

заверено копие от акта за унищожаване на неценни документи, както 

и доказателства, че този екземпляр от утвърдения акт е изпратен на 

съответния „Държавен архив”, така както изисква Законът за 

националния архивен фонд и Наредбата по чл. 52 от този закон. 

Защото от формулировката в протокола не става ясно, че са 

унищожени след извършена експертиза само неценните документи, 

така както е записано 27 броя, най-вероятно броя на секциите, 

толкова броя чували, оставам с впечатлението, че може би има 

някъде проблем или ако няма проблем, поне има недоразумение, 

което трябва да изчистим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване на 

предложеното писмо да изискаме съставения акт и доказателства за 

изпращането му на „Държавен архив”. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, както знаете, 

имахме намерение да проведем изнесено заседание, на което да 

обобщим, да отчетем работата, да подготвим съответните документи 

във връзка с извършването на анализ на произведените избори за 

общински съветници и за кметове в различни аспекти, но с оглед на 
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това, че има насрочени заседания, за които макар и нередовно 

призовани, тъй като вече е поредно заседание, колегите пътуват. 

Имаме много преписки, които се оказа, че са постъпили в ЦИК и по 

които следва да се вземат конкретни решения. Много е важно във 

връзка с изтичането на финансовата година с оглед на това, че много 

заседания и дежурства са проведени от общинските избирателни 

комисии, а Централната избирателна комисия вчера изпрати писмо с 

молба всички общински избирателни комисии и кметовете на 

общини своевременно да направят исканията до Централната 

избирателна комисия, за да може трансферите да бъдат осъществени 

в рамките на работата и достъпа на ЦИК до „СЕБРА”. 

В този смисъл е постъпила и докладна записка с приложено 

писмо до управителя на комплекса. Моля ви с протоколно решение 

формално да отменим насрочените мероприятия от Централната 

избирателна комисия – както за Комисията, така и за 

администрацията, и да изпратим съответните уведомителни писма. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Друг доклад имате ли, колега Солакова? Не. 

И аз да ви докладвам, колеги, нещо, което току-що дойде. 

Заявление за достъп до обществена информация, мисля да го 

разпределя до госпожа Бойкинова и до господин Войнов.  

Заявление от господин Т. Й. Х., водещ на предаването 

„Студио Хъ” в телевизия „7/8” във връзка с наше решение, с което 

не приемаме решение (става дума за несъответствията). 
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Първо, на какво основание ЦИК е извършила повторно 

въвеждане на резултатите? 

Второ, какви са несъответствията (доколкото разбирам). 

Трето, констатираните обстоятелства … (ще го разчетем). 

Четвърто, имената на общинските съветници от коя 

политическа сила са? Дали сме уведомили съответните общински 

избирателни комисии за констатираните от ЦИК несъответствия и 

предприети ли са действия за обявяване на недействително 

избраните общински съветници? 

Ще моля двамата докладчици да го подготвят и на 

следващото заседание в четвъртък да дадем отговор. 

Има ли други желаещи да вземат участие, защото точките по 

дневния ред се изчерпиха? Не виждам. 

Закривам заседанието, колеги.  

Насрочвам следващото заседание в четвъртък, 12 декември, 

10,00 ч. 

 

(Закрито в 13,20 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

  Стойка Белова 

 


