
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 179  

 

На 12 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: Бойчо Арнаудов, Таня Цанева, 

Андрей Андреев, Емил Войнов, Силвия 

Стойчева, Йорданка Ганчева, Цветанка 

Георгиева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Ерхан 

Чаушев 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Мирослав 

Джеров, Димитър Димитров 

3. Проект на решение относно обявяване на следващия от 

листата кандидат за народен представител.  

Докладва: Мария Бойкинова 

4. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

   Докладва: Мария Бойкинова 

Доклади на СЕМ относно мониторинг на произведените 

избори. 

   Докладва: Андрей Андреев  
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5. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки.  

Докладва: Мария Бойкинова 

6. Разни.  

Докладват: Димитър Димитров, Таня 

Цанева, Емил Войнов, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Йорданка Ганчева, Севинч 

Солакова, Кристина Стефанова, Ивайло 

Ивков 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева 

ОТСЪСТВАХА: Георги Баханов, Николай Николов 

Заседанието бе открито в 10,15 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден колеги. Откривам 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Имате думата по дневния ред. Има ли желаещи колеги да се 

включат? В залата присъстват 12 от членовете на Комисията. В 

отпуск са колегите Георги Баханов и Николай Николов. Има 

необходимия кворум за провеждане на заседанието.  

Колегата Димитров за включване в точка втора. Други колеги 

за включване в дневния ред? Колегата Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В точка възнаграждения.  
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Ако няма други желаещи, моля процедура по гласуване на 

дневния ред с допълненията.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, на предишни две 

заседания ви бях представил едно искане дошло от ОИК – Монтана. 

Става въпрос за изплащане на възнаграждения за едно заседание и за 

четири дежурства проведени на датите от 5 ноември до 9 ноември 

2019 г. Дежурствата бяха дадени по искане и по разпореждане на 

съда в Монтана. Затова ви предлагам с днешна дата да изплатим 

исканото възнаграждение. Към него са приложени контролен лист и 

счетоводна справка. Самото искане е с вх. № МИ-27-161, както има 

и допълнения към него със същия входящ номер с индекс 1 от 

27.11.2019 г., където подробно е обяснено защо е било необходимо 

да се дадат тези четири дежурства от цялата общинска избирателна 

комисия.  

Предлагам да го гласуваме така.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Има ли 

изказвания? Няма.  

Моля процедура по гласуване на протоколното решение. 

Комисията вече е в пълен състав с изключение на двамата колеги в 

отпуска.  

Гласуваме колеги.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 
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Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Колега Цанева заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, получили сме искане за изплащане 

на възнаграждения от ОИК – Бяла, област Варна за проведено 

заседание на 12 ноември, на което са присъствали председател, 

двама заместник-председатели и седем членове. Заседанието е било 

във връзка със заявление за отказ от встъпване на общински 

съветник. Предлагам да бъде изплатено. Стойността е 550 лв. 62 ст.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Няма 

изказвания.  

Моля, процедура по гласуване колеги на протоколното 

решение предложено от госпожа Цанева.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Колегата Андреев. Заповядайте.  

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е с вх. № 

МИ-27-226 от 04.12.2019 г. искане от ОИК – Разград за изплащане 

на възнаграждение за дежурства на председател и секретар, които 

дежурства са на 11.11.2019 г. и на 2.12.2019 г. Двете са дежурства са 

дадени във връзка с учредителната сесия на общинския съвет и 

участие в заседанието на общинския съвет. Като в тази връзка има 
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контролен лист, който е изготвен. В контролният лист и 

счетоводната справката към него, която е изготвена е отбелязано, че 

финансовия контрол счита, че  дежурството на 11.11.2019 г. не би 

следвало да бъде включено в справката и да бъде изплатено, тъй 

като не е спазен седемдневния срок от обявяване на резултатите от 

изборите.  

В Разград е имало втори тур. Като този втори тур е проведен 

на 3-ти. От 3-ти седем дни са до 10-ти, което означава, че 

дежурството от 11-ти би трябвало да бъде изплатено на колегите. И 

моето предложение при условие, че имаме положителен отговор от 

страна на финансовия контрол. Считам, че в случая няма пречка да 

бъде изплатено и дежурството, не само за 2 декември, но и за 

11.11.2019 г. на колегите от ОИК – Разград. Това е моето 

предложение. Те са получавали месечно възнаграждение до 11 

ноември включително. Дежурството е на 11 ноември.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Докладвате, че след седем дни 

след произвеждане. Въпроси към докладчика има ли?  

Ако няма, моля процедура по гласуване, изплащане на 

възнаграждения за дежурства на ОИК – Разград.  

Гласуваме протоколното решение.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Колега Войнов, имате думата.  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви искане за изплащане 

на възнаграждение с вх. № МИ-27-252 от 11.12.2019 г. искането от 

ОИК – Ботевград за едно проведено заседание на ОИК и за две 

дежурства. Заседанието е проведено на 5 декември и на него са 

прекратени пълномощията на двама общински съветници и са 

обявени за избрани други двама. На заседанието са присъствали 11 

членове на ОИК.  

Първото дежурство е дадено на 20 ноември от трима членове 

на ОИК във връзка с подготовка на материалите за провеждане на 

заседанието.  

Второто дежурство е дадено на 6.12.2019 г. от трима членове 

на ОИК във връзка с комплектоване на преписка и изготвяне на 

становище по постъпила жалба във връзка с приетото на предния 

ден решение. Има и искане за поемане на разходи за пътуване на 

членове на ОИК. Но съгласно точка 10 от Решение 1685-МИ на 

ЦИК, разходите за пътуване се изплащат чрез бюджета на 

съответната община. Към искането са приложени всички изискуеми 

документи. Съставен е контролен лист и счетоводна справка.  

Предлагам да се вземе решение за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Ботевград за едно заседание и две 

дежурства на стойност 923 лв. 02 ст.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги имате думата за 

изказвания. Няма изказвания. 

Моля, процедура на гласуване на предложеното протоколно 

решение.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

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



7 

 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам искане за изплащане на 

възнаграждение с вх. № МИ-27-248 от 10.12.2019 г. искането е от 

ОИК – Дулово за едно проведено дежурство във връзка с отваряне 

на запечатано помещение и преброяване на бюлетини от изборите за 

общински съветници и  за кметове въз основа на съдебно 

разпореждане на Административен съд – Силистра. Дежурството е 

дадено на 5 декември от двама членове на ОИК – председателя и 

заместник-председател.  

Преписката е комплектована. Съставен е контролен лист и 

счетоводна справка. Предлагам да се вземе решение за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Дулово, за дадено едно дежурство на 

стойност 121 лв. и 03 ст.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси колеги? Няма 

изказвания.  

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за 

изплащане на възнаграждение за едно дежурство на ОИК – Дулово.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Колегата Стойчева заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпило искане 

за изплащане на възнаграждение на членовете на общинска 

избирателна комисия – Ихтиман за проведено на 20 ноември 

заседание на общинската избирателна комисия, на което е прието 
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решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общински 

съветник и обявяване за избран следващия. Възнагражденията 

възлизат на стойност 714 лв. 21 ст. Това са възнаграждения за 

проведено заседание. Колегите от ОИК – Ихтиман са поискали 

изплащане на възнаграждение за дежурство, което е в същия ден по 

повод подготовката на заседанието. И затова следва да изплатим 

само възнаграждение за проведено заседание.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги. 

Докладчикът предлага само едно възнаграждение. Има ли друго 

становище? Няма. 

Моля процедура по гласуване на предложеното от 

докладчика протоколно решение.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колега Ганчева заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № 

МИ-27-242 от 9.12.2019 г. за изплащане на възнаграждение на 

общинска избирателна комисия  - Опан  за проведено заседание на 

28.11.2019 г., като са приложени изискуемите по нашето решение по 

закон документи. На заседанието са взели участие председател, 

заместник-председател двама, секретар и седем члена. И искането за 

изплащане на сумата в размер на 607 лв. 81 ст. положително 

становище на финансови контрольор. Предлагам да приемем с 

протоколно решение да бъде изплатено възнаграждението.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги доклада. Има ли 

изказвания? Няма. 

Моля процедура по гласуване на предложеното от колегата 

Ганчева протоколно решение.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Колегата Георгиева заповядате.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение от общинска избирателна комисия – 

Оряхово за дадено дежурство от председател и един член на 12 

ноември във връзка с подготовка на изискани от Административен 

съд – Враца документи, както и процесуално представителство по 

административно дело 779 по описа на Административния съд – 

Враца. Сумата е в размер на 117 лв. 04 ст. и ви предлагам с 

протоколно решение да утвърдим изплащането на тази сума за 

общинска избирателна комисия – Оряхово.  

ПРЕД. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания колеги? Няма.  

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за 

възнаграждение на ОИК – Оряхово.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 



10 

 

Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: И още едно искане ви докладвам 

колеги, от общинска избирателна комисия – Брусарци за дежурство, 

което е дадено на 5 декември от председател, заместник-председател 

и трима членове на Комисията. Приложена е подробна справка с 

извършените дейности от членовете на общинската избирателна 

комисия по време на дежурството. С няколко думи само ви 

информирам, че това е във връзка с подадени заявления от няколко 

от избраните кметове в общината. подготовка на документи, които 

са за банка ДСК във връзка с подготовка и изваждане на банкови 

сметки. Сумата е 280 лв. 63 ст. Предлагам ви с протоколно решение 

да одобрим тази сума за проведено дежурство на 5 декември от 

общинска избирателна комисия – Брусарци.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Ще молим докладчика само да 

допълни за какво са били заседанията. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, дежурството е 

дадено във връзка с изготвяне на документи по заявления от избрани 

кметове на село Василовци, община Брусарци и село Крива бара. 

Документи за избор на съответните кметове на села и община, на 

база на които те представят пред банкови институции.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други въпроси има ли колеги, 

изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Колега Иванова имате думата. Заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаема госпожо председател, наистина 

се бях заявила в изплащане на възнаграждение, но след преглед на 

постъпилите документи от ОИК – Каолиново за изплащане на 

възнаграждение, независимо от контролния лист и счетоводната 

справка, установявам, че има пропуски по окомплектоване на 

преписката, поради което оттеглям доклада до прилагане на всички 

изискуеми, съгласно нашите решения документи.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Стефанова има думата.  

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

27-253 е постъпило искане за изплащане на възнаграждение от 

общинска избирателна комисия – Гърмен, област Благоевград. 

Искането е за изплащане на възнаграждение за проведени две 

заседания. Едното от които на 12 ноември, другото на 25 ноември и 

пет дежурства проведени на 24 и 26 ноември, 11-ти, 14-ти и 15 

ноември. Едното заседание, което е проведено на 12 ноември е във 

връзка с разглеждане на заявление за отказ за встъпване в длъжност 

на общински съветник и обявяване на следващ от листата, както и 

дежурството проведено преди заседанието.  

Другото заседание във връзка с представяне на документи по 

искане на Административен съд Благоевград във връзка с 

разглеждани дела в село Огняново и село Дъбница.  

Към преписката имаме контролен лист от финансов 

контрольор. Предлагам да одобрим изплащането на 

възнаграждението на общинска избирателна комисия – Гърмен в 

размер на 2729 лв. 16 ст.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги.  
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Има ли въпроси към докладчика? Няма.  

Моля, процедура по гласуване, одобряване изплащането на 

възнаграждение на ОИК – Гърмен за дадени дежурства.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Колега Бойкинова заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

искане от общинска избирателна комисия – Павликени за изпращане 

на възнаграждение за проведено едно заседание и шест дежурства. 

Заседанието се е провело на 22.11.2019 г. присъствали са 8 членове. 

Двама заместник-председатели, председател. На това заседание са 

прекратили предсрочно пълномощията на общински съветник и са 

обвили следващия от листата. Шестте дежурства на членовете на 

общинска избирателна комисия са проведени във връзка с две дела. 

обжалването на избора за кмет на кметство – Лесичери и за 

общински съветници. И двете дела са приключили. Потвърждава се 

решението на ОИК за избор на общински съветници, както и за кмет 

на кметство Лесичери. В тази връзка на 18.11.2019 г. е осъществено 

дежурство от председател и заместник-председател за приемане и 

входиране на решение № 461 по Административно дело 669. Това е 

за кмет на село Лесичери. Съответно на 19.11.2019 г. се е 

осъществило дежурство от председател и заместник-председател. На 

това заседание те са получили заключението на вещото лице по 

назначената експертиза и са изготвили писмено становище за 
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заседанието по делото, което е било на следващия ден 20.11.2019 г. 

На тази дата се е състояло делото. Заседанието по административно 

дело 671 и процесуалното представителство осъществено от 

председателя.  

Следващото дежурство от осъществено от председател, 

заместник-председател и член. На това дежурство са получили 

решение по дело 671. Това е делото за общински съветници и 

съответно оставката на общински съветник, по повод на което е 

проведено и заседание. Това дежурство е на 21.11.2019 г. Съответно 

на 25.11.2019 г. се е осъществило дежурство от председател, 

заместник-председател и секретар, на което са приели касационната 

жалба по дело 671. Обжалвано е делото за избор на общински 

съветници в община Павликени и съответно на това дежурство са 

издали удостоверение на новоизбрания общински съветник.  

И още едно дежурство има на 26.11.2019 г. от председател 

заместник-председател и секретар. На това дежурство те са връчили 

удостоверението на избрания общински съветник. Предлагам да се 

изплатят шестте дежурства проведени от колегите от общинска 

избирателна комисия Павликени, така както ви докладвах  

основанията и съответно за едно проведено заседание. Към 

преписката има счетоводна справка за изплащане на сумата от 

1440.39 лв. и контролен лист за извършване на предварителен 

контрол, за поемане на това задължение от бюджета на Централната 

избирателна комисия.  

Предлагам да гласуваме да се изплати това възнаграждение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Чухте 

изключително подробния доклад за шест дежурства и едно 

заседание на ОИК – Павликени.  
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Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване на 

предложеното протоколно решение.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Колега Чаушев заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ 27-250 от 

11.12.2019 г. сме получили искане за заплащане на възнаграждение 

на ОИК – Ветово, за проведено заседание на 7.12.2019 г., на което са 

присъствали председател заместник-председател, секретар и осем 

члена. На това заседание са прекратили правомощия и съответно са 

обявили за избран следващия общински съветник, поради което на 

основание точка 1, буква „в“ от наше Решение 1685 от 20.1.2019 г., 

предлагам да се изплати това възнаграждение.  

По преписката има съответен контролен лист и счетоводна 

справка за сумата 603 лв. 82 ст. Предлагам да се гласува 

възнаграждение на ОИК – Ветово.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси колеги, към 

господин Чаушев? Няма.  

Моля процедура по гласуване възнаграждението на ОИК – 

Ветово.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № 27246 от 10.12.2019 г. се иска 

възнаграждение от ОИК – Разград за проведено заседание на 

6.12.2019 г., на което са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и седем членове, на което заседание 

проведено на 6.12.2019 г. са прекратили правомощие на общински 

съветник и съответно са обявили за избран следващия от листата, 

поради което на основание т. 1, буква „в“ от наше Решение 1685 от 

20.11.2019 г., предлагам да им се изплати възнаграждение на ОИК – 

Разград. По преписката има съответната счетоводна справка и 

контролен лист. Сумата е 607 лв. 81 ст.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. 

Изказвания има ли?  

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-243 от 9.12.2019 г. се иска 

възнаграждение от ОИК – Карлово, за проведено заседание на 

5.12.2019 г., на което са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и девет членове, на което заседание също са 

прекратили правомощия на общински съветник и са обявили за 

избран следващия от кандидатската листа, поради което на 
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основание т. 1, буква „в“ от наше Решение 1685 от 20.11.2019 г. 

предлагам да им се изплати възнаграждение за проведено заседание. 

По преписката също има контролен лист и съответната счетоводна 

справка. Сумата е 714 лв. 21 ст.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Няма 

изказвания.  

Моля процедура по гласуване.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Преминаваме към точка втора – Отваряне на запечатани 

помещения.  

Господин Арнаудов заповядайте.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-06-823 от 11.12.2019 г. е 

постъпило писмо от кмета на община Ракитово, с което ни 

уведомяват, че са отворили запечатано помещение и ни изпращат 

шест броя протоколи, два броя заповеди на кмета на община 

Ракитово за сведение.  

И второ, от кмета на община Дупница с вх. № ЕП-06-305 от 

9.12.2019 г. ни изпращат заповед на кмета и протокол на комисията 

за отваряне на помещение за съхранение на торби с бюлетини, 

останали книжа и материали от произведените избори за членове на 

Европейски парламент от Република България. Отварянето е било 

във връзка с писмо на началника на районното управление на 
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Дупница за предоставяне на данни от секционна избирателна 

комисия № 26, също за сведение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Джеров заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-14-37 от 

9.12.2019 г. от господин Милен Дулев – кмет на община Белене, 

относно отварянето на запечатано помещение, в което се съхраняват  

изборните книжа и материали, с цел прибиране на избирателните 

списъци след проверка от ГРАО за неправомерно гласували. В 

писмото очакват нашите указания за реда и условията за прибиране 

на избирателните списъци след проверката от ГРАО, както и дадено 

разрешение за отваряне на запечатаното помещение, в което се 

съхраняват изборните книжа и материали.  

В тази връзка колеги, ви предлагам и съм подготвил едно 

писмо в моя папка от днес, с което съдържание може да се 

запознаете. До господин Дулев като кмет на община Белене, област 

Плевен, в което му казваме, че в отговор на тяхното писмо, 

Централната избирателна комисия е приела Решение № 1244 от 

30.09.2019 г. относно достъпа до запечатани помещения в 

общинските администрации, в които се съхраняват изборните книжа 

и материали. И относно конкретното тяхно питане предлагам да 

отговорим, че относно реда и условията за прибиране на 

избирателните списъци и след проверката им от ГРАО, да се 

съобразят с Решение № 1129 от 18.09.2019 г. на Централната 

избирателна комисия.  

Това е текста на писмото, което предлагам да изпратим 

колеги, на господин Милен Дулев - кмет на община Белене, с което 

да им отговорим.  
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ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги по 

предложения проект за писмо. Има ли изказвания? Ако няма, моля 

процедура по гласуване.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

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

Колега Димитров заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЕП-06-306 от 10.12.2019 г. 

е постъпило писмо от господин Дарин Димитров – кмет на община 

Търговище, с което той ни е изпратил документите, заповед за 

назначаване на комисия, която да отвори помещение, както и 

протокол за отваряне и затваряне на това помещение. Основание, 

разпореждане на районна прокуратура и постъпило искане от 

областна дирекция на МВР. Направили са копие на един 

избирателен списък от секция 73, село Лиляк.  

Докладвам го за сведение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме към точка 

трета - Проект на решение относно обявяване на следващия от 

листата кандидат за народен представител.  

Госпожо Бойкинова имате думата.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, Народното 

събрание с писмо ни е уведомило, че са прекратени пълномощията 

на народния представител Диана Димова Саватева, поради което ви 

предлагам да обявим следващия от листата на Политическа партия 

„ГЕРБ“ във втори изборен район Бургаски, а именно господин 

Стойно Митов Стойнов.  
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Предлагам ви с решение да обявим Стойно Митев Стойнов за 

народен представител в 44-то Народно събрание от листата на 

Политическа партия „ГЕРБ“ от втори изборен район Бургаски. 

Съответно виждате в моя папка писмата до Държавен вестник и до 

Народното събрание.  

Моля да гласуваме и тях заедно с решението.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания колеги? 

Бележки към проекта за решение има ли? Няма. 

Моля процедура по гласуване колеги, както на решението за 

обявяване на Стойно Митев Стойнов за народен представител, така 

и двете писма до председател на Народното събрание и до Държавен 

вестник.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

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

Решение № 1707-НС.  

Преминаваме към точка четвърта – Доклад относно 

заявление на ЗДОИ.  

Госпожо Бойкинова докладчик сте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги в моя папка е 

проект на решение за предоставяне на достъп до обществена 

информация. Това заявление е от господин Т. Й. Х. С това заявление 

за достъп до обществена информация, господин Х. иска от 

Централната избирателна комисия да му бъде предоставена следната 

информация.  
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На какво правно основание ЦИК е извършила повторно 

въвеждане на резултатите вписани в секционните протоколи и 

анализ на несъответствията? 

Втори въпрос. Съдържанието на анализа на несъответствията, 

съгласно Приложение 1 към Решение 1617-МИ от 1.11.2019 г. , 

както и на констатираните размествания при общинските съветници, 

съгласно Приложение 2 и 3, които не са публикувани заедно с 

решението?  

Въпрос три. Констатираните обстоятелства в цитираното 

решение означават ли, че мандат на общински съветник, посочените 

общини са получили кандидати, които не са избрани според 

гласовете на избирателите?  

Четвърти въпрос. Имената на общинските съветници по 

отношение на които е констатирано разместване и политическата 

сила, на чиято кандидатска листа са участвали в местните избори?  

Пети въпрос. Уведомени ли са съответните общински 

избирателни комисии за констатираните от ЦИК несъответствия и 

предприети ли са действия за обявяване на действително избраните 

общински съветници?  

Уважаеми колеги, аз предлагам да отговорим на господин Х.     

по първи въпрос, че Централната избирателна комисия с протоколно 

решение от 21.08.2019 г. е приела да се извърши повторно 

въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни 

комисии, Централната избирателна комисия и сравняването им с 

въведените данни  от   тези   протоколи  в общинските избирателни 

комисии   в  изборите   за  общински съветници   и  кметове, 

произведени на   27  октомври и   анализ   на несъответствията.   

Съответно   това протоколно   решение  е  залегнало   и  в  наше   

решение 642   от    21 август,  с   което     Централната   избирателна   
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комисия определи условията, реда и сроковете за конкурс за избор 

на изпълнител. Съответно това решение е прието на основание чл. 

57 ал. 1, точка 33 от Изборния кодекс.  

По втори въпрос предлагам да бъдат предоставени 

приложенията на господин   Х.  по електронен  път на посочената от 

него електронна поща, така както той е поискал.  

По въпрос трети предлагам да отговорим, че видно от 

съдържанието на Решение 1617 в резултат на извършеното повторно 

въвеждане, което направи Централната избирателна комисия не са 

установени несъответствия, които да водят до промяна на изборните 

резултати в изборите на кмет за община, кмет на район и кмет на 

кметство.  

Не са установени и несъответствия, които да водят до 

промяна на мандатите по партии и коалиции. Тоест да се установи, 

че някоя партия е следвало да има повече мандати спрямо друга 

партия или коалиция.  

Единствено в три общини – Трекляно, Ябланица и Хисаря е 

констатирано че има несъответствия, които биха могли да доведат 

до промяна в един от избраните общински съветници от съответната 

политическа партия и коалиция. А след служебна справка, знаете и в 

трите общини – Хисаря, Ябланица и Трекляно са обжалвани 

изборните резултати. Има образувани дела. Постановени са по тях 

съдебни решения. В Хисаря е отменен избора за общински 

съветници и по отношение на един общински съветник в Ябланица 

също. А в Трекляно е потвърдено решението на общинската 

избирателна комисия. Несъответствия в 19 общини са установени, 

които водят само до размествания на кандидатите от кандидатската 

листа на съответната партия. Но те не са избрани за общински 
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съветници. Тоест те са само кандидати в листата. Разместванията са 

по отношение на тях.  

По въпрос четири, имената на общинските съветници са 

както следва. Посочваме ги от коя политическа партия са.  

По въпрос пет. Предлагам да отговорим, че констатираните 

от Централната избирателна комисия несъответствия в протоколите 

са обсъждани подробно в публичните заседания на Централната 

избирателна комисия. Отразени са в протоколите. Протоколите са 

публикувани на интернет страницата. Така че Централната 

избирателна комисия нищо не е скрила. Всичко е публично и се 

знае. А това говори именно, че са обжалвани изборните резултати в 

тези три общини.  

В отговор на запитвания сме отговорили на ОИК – Хисаря и 

на ОИК – Родопи. Запитванията са във връзка с тези несъответствия, 

които сме констатирали. И съответно тези приложения по решения 

16, 17 са изпратени на Административен съд – Пловдив по искане на 

съда.  

Предлагам да предоставим исканата информация съдържаща 

се в решението и съответно приложенията 1, 2 и 3 към решението, с 

което Централната избирателна комисия прие анализа на 

несъответствията.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги доклада. Имате 

думата.  

Аз имам бележки смислови. Точка 2 по въпрос 2. 

Приложение 1, 2 и 3 ще се предоставят, „ви предоставят“ 

едновременно с отговор на настоящето писмо. Защото така изглежда 

в бъдеще време. Ние ще им ги предоставим едновременно не с 

отговора. Да мине в сегашно време. Ведно с отговора на зададените 

въпроси.  
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Третия въпрос, последния  абзац. Предлагам да бъде: Бяха 

установени в още 19 общини, които обаче водят само до.  

Долу при служебната проверка, където казваме, че и трите 

несъответствия са били оспорени пред съда. Предлагам да го 

отделим обратно.  

След Хисаря точка. Образувани са три дела пред съответните 

административни съдилища и да посочим номерата. Те са известни. 

Има ги на страниците на съдилищата. Проверени са. Така ще 

облекчим питащите да си ги намерят.  

И в диспозитива предлагам да отпадне решението „контрола 

по изпълнението възлагаме на директор дирекция.“ Това не е част от 

решението.  

Други бележки колеги? Колегата Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Предлагам в отговора на въпрос 

три думата „единствено“ да отпадне. И в първата част на отговора в 

първо изречение. Не са установени несъответствия, които да водят 

до промяна в изборните резултати в изборите за кмет на община, 

кмет на район и кмет на кметство, да отиде най-накрая при отговора 

на въпрос 3. Да започнем с несъответствията и след това да кажем, 

че по избора на кмет на кметство, кмет на община не водят до 

промяна.  

Не са установени несъответствия и след това да говорим за 

несъответствия. Предлагам частта, че не са установени 

несъответствия, които да водят до промяна на изборните резултати в 

избори за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство, да бъде 

в отделно изречение накрая след целия отговор на въпрос три.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Аз не съм съгласна колеги и ще 

подкрепя предложението на докладчика. Изводът е обратен. Няма 

несъответствие в три от видовете избори никакви. В общински 
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съветници няма несъответствия  по мандатите по партии. И това е 

генералния извод от повторното въвеждане. Изключението е по един 

съветник в съответната партия в Трекляно, Хисаря и Ябланица. Защо 

ще извеждаме частния случай като нещо генерално. Генералният 

извод е друг.  

Имате думата. За „единствено“ докладчика приема да 

отпадне. Може да бъде само в три общини.  

Ако няма други изказания колеги, да гласуваме 

предложението на колегата Стефанова, да разместим изреченията в 

отговора по въпрос трети.  

Моля процедура по гласуване.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 5 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова), против – 13 (Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева) 

Не събра предложението гласове за постигане на решение.  

Гласуваме предложения отговор от докладчика.  

Гласуваме решението така както е предложено с бележката 

към думата „единство“.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Решение № 1708.  
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Друг доклад имате ли в тази точка? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

заявление за достъп до обществена информация от Я.  В.  Л., вестник 

„Труд“. С това заявление се иска от Централната избирателна 

комисия да бъде предоставена обществена информация на господин 

Л., относно на какви основания са изплатени допълнителни 

възнаграждения за членовете на Централната избирателна комисия и 

нейната администрация през ноември 2019 г.  

В какъв размер са изплатените допълнителни възнаграждения 

и по какъв начин са разпределени? Изплащани ли са допълнителни 

възнаграждения в ЦИК и в нейната администрация и в други месеци 

през 2019 г.? На какво основание, в какъв размер и какво 

разпределение?  

Предпочитаната форма в която желае да бъде предоставена 

информацията е по електронен път.  

Уважаеми колеги, докладвам ви го това заявление за достъп 

до обществена информация за запознаване. Ще отговорим на 

господин Л. в законоустановения 14 дневен срок, с оглед на това, че 

се изискват и съответните счетоводни справки с оглед на това, че в 

информацията се изисква да се посочат определени суми.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Точка пета – Доклад на СЕМ 

относно мониторинг на произведените избори.  

Господин Андреев заповядайте.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпил с писмо вх. № МИ-20-372 от 5.12.2019 г. доклад на Съвета 

за електронни медии, относно извършения мониторинг по 

наблюдение на предизборната кампания на изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и втория тур на 3 

ноември 2019 г. Същият е предоставен на хартиен носител, както и в 
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електронен формат, на който би трябвало да е качен във вътрешната 

мрежа в моя папка от днешно заседание. Тъй като с писмото се иска 

изразяване на становище от страна на Централната избирателна 

комисия, аз ви предлагам всеки един от вас да се запознае в 

следващото заседание и да предложа вече да изразим положително 

становище, тъй като считам, че той е подробен. Разглежда отделно и 

анализира предизборната кампания осъществена във всяка една от 

електронните медии, които са били под обхвата на този мониторинг. 

А именно това се отнася до 16 програми на обществени доставчици 

на медийни услуги, 12 програми на телевизията и останалите на 

радиото, както и на 21 програми на търговски доставчици на 

медийни услуги, от които 13 телевизионни и осем радио програми. 

За тези, които не желаят да се запознават в подробности с пълния 

анализ по отношение на всяка една отделна медия, биха могли да се 

отнесат само към тези, които ги интересуват. На стр. 60 и 61 са 

публикувани изводите от наблюдението на предизборната кампания. 

Общо те се фокусират върху няколко аспекта.  

На първо място, предизборната кампания, която е проведена 

не е основно в обществените медии, където най-силно е застъпена, 

за разлика от търговските медии, което е разбираемо в случая, с 

оглед възможността ѝ да бъдат предоставени съответно безплатните 

минути за участие в различните дебати, експертни предавания, 

които са включени в споразумението.  

На второ място, в търговските медии най-често отразяването 

на предизборната кампания е било чрез безплатни форми. Като 

същите не са конкретно с определени политически сили, а в рамките 

на новинарските услуги, репортажите, които са правени, както и 

изнасянето на отделни студия в по-големите градове, за да може да 

бъдат направени такива безплатни дебати и с участници на 
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кандидати за кметове в тези населени места, давайки по този начин 

по-голям шанс за участие и представяне на различните платформи.  

В по-малка част от доставчиците на медиите по услуги са 

публикували безвъзмездни договори. Има дисбаланс в участието на 

жени и мъже в предизборното програмно съдържание, но то се 

дължи и на съотношение между мъже и жени между кандидатите в 

отделните кандидатски листи. С изключение на случая, който беше в 

Референдум и за който е сигнализирана Централната избирателна 

комисия. Но в останалите предавания, които са били под 

мониторинга не е имало езика на омраза и дискриминационна реч в 

предизборната кампания, което дава основание да се счита, че тя е 

била толерантна, провела се е в рамките на предвидените правила в 

Изборния кодекс и в нашите решения.  

Застъпва се въпроса за публикуването на социологическите 

проучвания в изборния ден. Наблюдава се от общо регистрираните 

66 участника в предизборната кампания. Има се предвид партиите, 

коалициите, които са регистрирани в Централната избирателна 

комисия. Само 15 от тях са взели по-дейно участие в медийното 

представяне чрез конвенционалните медии, а именно чрез 

телевизиите и радиата. Като СЕМ отчита, че са подадени 14 сигнала 

до Централната избирателна комисия. От които пет от тях са били от 

компетентността на ЦИК, другите на общинските избирателни 

комисии. По тях са се произнесли с решение, като в четири случая са 

отхвърлени сигналите на СЕМ, тъй като Централната избирателна 

комисия или общинските избирателни комисии са приели, че не е 

налице нарушаване на предизборната кампания.  

Съвсем накратко скицирах основните изводи, които се 

съдържат. Моето предложение за момента е за сведение и 

запознаване от колегите. От следващото заседание вече, ако някой 
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желае да изразим различно становище, ако не да изразим 

положително становище. И както в предходни избори сме правили, 

да качим доклада на нашата страница, който желае да може да се 

запознае подробно с него.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Дълъг е 

доклада.  

Колега Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз не мога да не 

взема отношение в частта относно констатациите на СЕМ по 

липсата на езика на омразата и толерантната предизборна кампания. 

Честно казано тъжно ми е да установя, че включително СЕМ, тъй 

като има няколко органа в страната, които не трябва да загубват тази 

чувствителност към езика на омразата. И в този смисъл, аз 

специално в тази част възразявам, ние да приемам доклада още 

повече, че няма такова законово изискване.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Андреев.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Едно уточнение. Може би  

неправилно съм бил разбран. Аз не казвам ние да го приемем като 

доклад, а да се запознаем. И ако имаме някакво становище, което да 

изложим пред СЕМ, тогава вече ще го направим. Иначе в случая, той 

остава за сведение и запознаване от наша страна, тъй като това е 

доклад на Съвета за електронни медии и ние както правилно каза 

колегата Солакова, ние не го утвърждаваме. Тоест, той няма смисъл 

някакво действие да извършим различно.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Те искат нашето становище по 

техния доклад.  

Аз ще моля колеги, да се запознаем всички. Най-малко 

доклада може да ни наведе на някои идеи за законодателни промени. 

А относно качването на нашата страница, аз не намирам основание 
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за това. Става дума за чужд доклад на СЕМ. Те са си го качили. Ние 

нямаме отношение към доклада им. Разбирам, че е имало практика. 

Но какво да прави доклада на СЕМ на страницата на ЦИК. Който 

иска ще го види на страницата на СЕМ. Всеки от нас го има пред 

себе си на монитора. Да го поискат от автора. Всичко от нас се иска. 

Пазете го, като го поискат ще го дадем.  

Засега остава за сведение, но колеги, моля запознайте се още 

веднъж. На следващото заседание може да се спрем на най-важните 

въпроси. Има неща, които ни касаят.  

Преминаваме към точка шеста - Доклади по дела, жалби, 

сигнали и административно-наказателни преписки.  

Госпожо Бойкинова заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че 

миналата седмица осъществих процесуално представителство по две 

дела, по жалба на Нова телевизия и на DIR.bg. Делата бяха 

отсрочени за 6.02.2020 г. и съответно 13.02.2020 г. Едното дело беше 

отложено поради болничен на съдията, а другото за разпит на 

госпожа Стоева. И съответно ви докладвам, че другата седмица на 

16-ти, 17-ти, 19-ти и 20-ти има насрочени дела в Софийски районен 

съд. Процесуалното представителство ще се осъществи от госпожа 

Радославова. И по едното дело е господин Николов, който го прие, 

преди да решим, че процесуалното представителство се осъществява 

от юрисконсулт Радославова.  

Докладвам ви за сведение. По едното дело е госпожа Цанева, 

призована като свидетел.  

Също така ви докладвам и съобщение от Административен 

съд – Варна, с което ни уведомяват, че по делото с господин К. Б., 

предвид отпуск по време на нетрудоспособност, делото е отсрочено 

за друга дата. И съответно ще получим призовка.  
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Докладвам ви и едно писмо от Административен съд – Варна, 

с което ни се иска да препратим имейла получен от електронен адрес 

офис Сопа, на който ни е изпратена жалбата на Сдружение за 

оптимизиране на правосъдието и администрацията, с оглед проверка 

наличието на данни за квалифициран електронен подпис. Аз 

направих проверка. Жалбата е постъпила в Централната избирателна 

комисия и е подписана с такъв  подпис. Предлагам да гласуваме да 

препратим имейла. Само по този начин съда ще установи, че е 

подписана и съответно с един отговор да отговорим, че сме 

препратили искания от тях имейл.  

Предлагам да го гласуваме.  

ПРЕД. СТЕФКА СТОЕВА:  

Чухте колеги предложението. Да изпратим имейла до 

Административен съд Варна и да ги уведомим за това.  

Моля процедура по гласуване.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

Има ли за нашия юрисконсулт Радославова упълномощаване 

да ни представлява по трите дела, които предстоят другата седмица? 

Вече бяхме по две дела с нея. Тя се справи добре.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че 

с писмо от район Средец ни уведомяват, че препращат към район 

Оборище връчването на акт за установяване на административно 

нарушение № 13 против 24 часа. Докладвам ви постъпили две 
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възражения от Информационна агенция блиц, които ще бъдат 

приложени към административно наказателните преписки и ще 

бъдат взети предвид при вземане на решенията на Централната 

избирателна комисия за налагане на предвидените в Изборния 

кодекс наказания. Докладвам ви за сведения.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, по точка седем – разни.  

Колегата Димитров е първи. Заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В моята папка има отговор на едно 

писмо, което е почти преди месец, с което председателя на 

Фондация „Активна историческа карта“ предлагаше да си 

сътрудничим, като предоставим на тази фондация данни от изборни 

резултати за минали периоди. Не можах да измисля нищо друго 

освен това, което в началото. Бях планирал, в отговор го 

пренасочваме към Информационно обслужване, което по договор 

създава и поддържа базата данни. Обръщам внимание, че до част от 

информацията може да се достигне и с индивидуално усилие, когато 

се използва опцията отворени данни в машинно четим формат. Това 

е любезно и дистанцирано, за да не ни последва следващо писмо, с 

което се предлага нещо друго.  

Решението е да им предоставим резултатите на диск от 2003 

г., с които разполагаме.  

Предлагам да гласуваме текст, в който им предоставяме 

съществуващите записи на диск. 

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам да го видим текста. 

Да го изготвите и отново да го гласуваме.  

Колегата Цанева заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, ще ви върна към вчерашния 

въпросник от Съвета на Европа за насърчаване на младите хора да 

гласуват. Ние на последния панел преценихме, че няма да 
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отговаряме, тъй като е към експерт. Но за съжаление програмата не 

позволява, независимо, че написахме текст, че не е приложим този 

панел, не позволява да се изпрати, ако не бъде попълнен и последния 

панел. Във вчерашно заседание, моя папка – 07-151. Докато се 

запознавате ще ви предложа отговорите, които бяха подготвени от 

работната група.  

Последен панел. На първи въпрос нашето предложение беше 

донякъде полезно. Първият въпрос беше да науча как да подкрепям 

и работя с НПО. Разбиране на успешните елементи и комуникация, 

достигане до младите избиратели. Вторият на който предложението 

за отговор и  много полезна би била такава информация.  

Следващият въпрос да науча къде мога да намеря ресурси, 

които да поддържат вече съществуващата работа в тази област.  

Следващият въпрос, получаване на практически съвети и 

трикове относно как да се ангажират младите избиратели. Например 

училища, младежки клубове – много полезно. Намиране на ключови 

елементи, които трябва да включим в стратегията си. Такава 

информация би била много полезна. И на последния въпрос, 

изучаване на добри практики разработени от други заинтересовани 

страни. Също отговора да е, че такава информация би била много 

полезна, за да може да го изпратим.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Има ли други предложения? Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 
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Георгиева), против – 3 (Александър Андреев, Йорданка Ганчева, 

Силва Дюкенджиева).    

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение писмо от 

посолството на Република Корея, в което ни уведомяват и ни дават 

новия адрес на който се намира посолството. Ще бъде предадена на 

връзки с обществеността тази информация.  

Докладвам ви в днешно заседание в папка с моите инициали, 

първата папка EUP e качен превода на актуализираната Харта, която 

беше приета на Четвъртото общо събрание, проведено на 3 

септември. Може да се запознаете с Хартата, с устава, както и 

предлагам да го качим в папка международна дейност, английския 

вариант и български превод на устава и в папка EUP. И на двете 

места да го качим.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг доклад имате ли 

госпожо Цанева. Заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, на 3 декември и преди това на 7 

ноември съм докладвала писмото, поканата от Международна 

фондация за избирателни системи IFES, която предоставя до трима 

участници от администрацията на комисията обучение, което ще се 

проведе 10 – 12 февруари 2020 г., като се поемат абсолютно всички 

разходи по това обучение. № 07-130. То е качено и в папка 

Международна дейност. От там може да го видите. Това обучение е 

част от регионалната програма за укрепване на избирателните 

администрации.  

След като направих проучване кои колеги от 

администрацията владеят английски език, тъй като е абсолютно 

изискване, тъй като ще бъде само на английски език обучението, без 

превод. С част от колегите от работната група имаме предложение 

да изпратим CV да предложат от наши колеги от администрацията 
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на Силвия Симова, Екатерина Благоева и Светослав Манолов. 

Предложението е базирано на тяхното владеене на английски език. 

Ако имате други предложения?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожа Цанева беше докладвала 

това писмо. Днес тя го докладва категорично, че поканата е до 

администрацията. Това означава едно дълбоко непознаване на 

функциите на Централната избирателна комисия и на 

администрацията, която подпомага ЦИК. Там се говори за укрепване 

на изборната администрация в чийто състав много често се включва 

и Централната избирателна комисия.  

Мисля че е необходимо да се изяснят някои понятия първо в 

рамките на Централната избирателна комисия дотолкова доколкото 

тя е орган, който подготвя, организира произвеждането на всички 

избори и национални референдуми в страната. С  оглед на 

функциите, които има предполагам, че това са и въпроси, които ще 

бъдат засегнати  и на това обучение, като се има предвид, че в 

различните държави по различен начин е уреден въпроса с 

организацията и произвеждането, органите които взимат решения и  

изпълнението на тези задачи.  

Нашата администрация подпомага Централната избирателна 

комисия. Те нямат самостоятелни функции в частта на изборната 

администрация, така както е организационно техническата 

подготовка възложена на органите на изпълнителната власт, като 

част от държавната администрация.  

Познаването на английски език да бъде единствено основание 

за предложение за изпращане в чужбина, без да се прецени 

съответно кой какви компетентности има по длъжностна 

характеристика и какви задачи изпълнява извън поставените от 

Централната избирателна комисия е най-малко некоректно.  
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И сега ще се възползвам, тъй като бях го предложила на 

госпожа Цанева като ръководител на групата още преди 

Азербайджан и тъй като не съм присъствала при гласуването, затова 

не можах да го направя като предложение. Моля, крайно време е да 

се изготви един график или информация за всички планирани 

мероприятия на организации, в които участва Централната 

избирателна комисия като част от състава за наблюдение на 

изборите, за да може да бъдат планирани предварително с оглед на 

това, че редовни избори в много държави се знае кога ще има. Ние 

нямаме нито план програма, нито някаква стратегия по отношение 

на участието, както на членове на Централната избирателна комисия 

в тези международни прояви. Защото Централната избирателна 

комисия е постоянно действащ орган. Има сериозни отговорни 

задачи, които изпълнява по отношение на националните избори. Но 

за да може да повишава капацитета си и да познава практиките, 

добрите практики да ги възприема и да ги въвежда и на национално 

ниво е добре да познава и добрия международен опит. Разбира се, не 

изключвам и необходимостта българската ЦИК да предоставя 

практики наши добри на другите държави.  

Така че госпожо Цанева, считам, че като ръководител на 

група може би трябва да възложите  изготвянето на съответните 

документи, за да не изглежда, че Централната избирателна комисия 

няма представа за какво, кога изпраща хора в чужбина.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, аз се дистанцирам от 

предложението на работната група, тъй като съм член. Моето лично 

мнение е, че изхождайки от длъжностната характеристика, 

длъжността, която заемат, длъжност домакин не е относимо да 

присъства на обучението семинар на IFES. Моето предложение е да 
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се попита директор „Администрация“ и някой от юристите дали 

изявяват желание да отидат и да бъдат включени.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може би има смисъл от казаното от 

госпожа Солакова, но ще възразя, че ние по скоро трябва да се 

нагодим към плановете на различни международни организации, 

които са много и доста разнообразни. И те имат някаква обща 

представа. Ако ние не се нагодим, няма да контактуваме. Това не е 

кой знае какъв проблем. няма да им изпратим три имена и няма да 

отиде никой. Това е доброволно. Колкото до планиране на 

посещения, то зависи от това кани ли, не кани ли страната. Ние няма 

как да бъдем център на тези  потоци от информация, които се 

отнасят до следващите три месеца в общия случай.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Нагаждачеството ми е много далеч от 

понятията, възприятията, поведението, разбирането особено когато 

става дума и за държавен орган. Без да считам, че Централната 

избирателна комисия на България ще определя и ще бъде центъра, 

който определя цялата организация и всички мероприятия на 

международно ниво. Считам и говорих за информация по повод 

планирани вече от тези организации мероприятия, за които ние 

предварително трябва да имаме такава, а те за разлика от нас много 

по отрано си подготвят мероприятията и се знаем далеч във времето. 

А не да изчакваме покана, по която Централната избирателна 

комисия да зададе въпрос кой желае, кой знае английски и моля 

колеги нека да замине. Ние трябва да имаме стратегия, ние трябва да 

имаме цели. Ние трябва да познаваме в какво мероприятие ще 

участваме. Какво трябва да постигнем там. какъв опит трябва да 

почерпим, на какви въпроси да си отговорим, да потърсим отговори, 

за да може като се върнат и колегите и този опит да го предоставят и 
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тук. Иначе става едно безцелно пътуване в чужбина, уважаеми 

колеги.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: С една не малка част от казаното от 

госпожа Солакова се съгласявам, приемам. С това уточнение, че 

наистина не всички държави имат изборен календар и не всички 

мероприятия като наблюдения на избори могат да бъдат предвидени 

предварително и да бъдат обсъдени за следващата година. Но 

разбира се, ще направим всичко възможно, за да може за 2020 г. 

доколкото можем и откъдето можем да получим такава информация, 

която да бъде сведена на вниманието на Централната избирателна 

комисия. Това е едното.  

По отношение на конкретната покана, аз затова и наблегнах и 

казах, че това са само предложения, само на това, че тези служители 

владеят английски език, което е едно от изискванията. И  

следващото ми изречение беше, колеги чакам вашето предложение. 

Така че не съм го представила на вниманието на Комисията като 

предварително решен въпрос.   

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колега Цанева, аз предлагам да 

оттеглите в тази част предложението и да проверите още веднъж кой 

има готовност, кой може да участва в тази среща по начин, че да 

бъде после полезен за ЦИК.  

Колегата Чаушев и колегата Ганчева иска думата. 

Заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Бях задал няколко въпроса. Има ли 

програма това нещо? Не, няма програма. За да кажа кой е годен или 

не, аз трябва да знам съдържанието на някоя си Фондация, която ще 

обучава някого. За мен дълбоко неправилно е една Фондация първо 

да иска  CV. Подбор ли ще прави? Този ми харесва, другия не ми 

харесва. Тук са само процедурните въпроси. Нито знаем програма, 
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нито вземаме отношение, че може да имаме всякакви, но ние ще 

изберем дали ще ходиш или няма да ходиш. Това е едно. Това е 

въпрос на уважение към Централната избирателна комисия.  

На следващо място, самото предложение, език може да знае 

всякакъв, но въпроса е съдържанието на този език. Едва ли домакин, 

едва ли деловодител, едва ли  юрист, който се занимава с българско 

право, може да бъде в избирателни системи, което е малко по-

различно освен знаенето на език. На всичкото отгоре и с подбор. 

Какво може деловодител да ми говори за избирателни системи? 

Чисто функционално. Това е абсурдно.  

Къде е програмата първо? За да ни уважават трябва да 

искаме, а не да ми пишат писма. Първо ще изпратите програмата, а 

после ЦИК ще прецени, какво искаме от тази програма и с какво 

може ние да се обогатим, а не само някои други да се обогатяват.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колега Стефанова заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, внасям допълнителна 

информация за обучението. Това обучение изгражда умения за 

укрепване на институционалната независимост при провеждане на 

избори в условията на криза, устойчивост на политическите 

участници, на манипулации на изборите и насърчаване на 

институционалната устойчивост.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам колегата Цанева да 

възложи да се изиска наистина програмата и след това, тъй като 

имаше предложение в зала след преценка на програмата и на какво 

ниво се изисква. Защото доколкото се запознах от предишния ваш 

доклад, ставаше въпрос за средно ниво. Какво точно се има предвид 

под средно ниво? Каква ще бъде програмата. И тъй като бяха 

направени предложения за конкретни лица от администрацията и 

госпожа Стефанова, за директор дирекция или юрист, предлагам в 
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случай, че Централната избирателна комисия одобри съобразно 

програмата,  да бъдат изпратени участници от администрацията, 

директора на Дирекция „Администрация“ да направи обосновка и 

предложение, тъй като виждам, че става въпрос и за изпращане на 

CV и организацията ще селектира, доколкото разбрах по CV 

участниците.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не мога да разбера, защо една покана да 

изпратим двама човека с език, тъй като няма да има превод, чак 

такива страсти пали в момента в Централната избирателна комисия. 

Да, важно е съдържанието. Те казват, че няма да има превод. Като не 

знаеш езика какво правиш там? И най-умния да си нито ще 

разбереш, нито ще кажеш. Какво щяло да е? Обучителна програма, 

нормален семинар да си сверим часовника, да се запознаят какви 

приноси, какви резултати. Поемат хората спане и храна. Ще 

изпратим ли някого или не. Но съществения въпрос. Правят го 

специалисти на средно или управленско ниво, защото повечето 

комисии за разлика от нас, се ръководят и се върти дейността от 

професионалната администрация. Давам за пример Словения. И е 

нормално такива хора да се изпратят. А самите комисионери са хора, 

които участват в заседания и взимат решения. За мен тук по скоро 

тази покана може да се приеме, с оглед естеството и спецификата на 

нашата комисия, като покана към самата комисия. ние нямаме хора в 

администрацията, които да са на управленско ниво. Нека с един 

любезен отказ да кажем, че няма да изпращаме представители и да 

го приключим този въпрос. Сега да възлагаме на колегата Цанева. 

Какво ще направи колегата Цанева. Предполагам, че колегата 

Стефанова в интернет видя какво ще е събитието и ни каза горе долу 

какво ще е, което не ни е изпратено. Но няма липса на уважение към 
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ЦИК. Не е толкова страшен проблемът. В крайна сметка тази 

Фондация ни кани и поема изцяло разноските, за да се увеличава 

капацитета на тези органи в Европа.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колега Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, така както 

госпожа Стефанова представи, с оглед на задачите, които се 

възложиха тук във връзка с последващи допълнителни предложения, 

моля да се има предвид изискването, че става дума за средно или 

ръководни функции на институционално ниво. Да се посочат такива 

функции на хората, които се предлагат във връзка с управлението на 

изборния процес, а не на административната работа за подпомагане 

на дейността на ЦИК.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Цанева има думата.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Присъединявам се към последното казано 

от колегата Ивков, да изпратим едно писмо, с което да 

информираме, че няма да участваме в това обучение. И да приключи 

спорът.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колега Цанева, предлагате да не 

изпращаме представител.  

Колега Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Искам да обърна внимание, че 

колегата Цанева два пъти внася предложение. Никой не желае. Това 

е нещо като допълнителна опция, след като никой не желае, тогава 

няма да изпращаме никой.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Приключихме ли колеги 

обсъждането. Тъй като няма да гласуваме имена, няма какво да 

гласуваме.  

Колегата Войнов има думата. Заповядайте.  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, с вх. № ЦИК-03-13 от 6 декември 

сме получили Решение № 730 от 5 декември на Министерски съвет, 

с което е приета национална програма цифрова България 20-25 и 

Пътна карта към нея. С това решение се възлага изпълнението на 

националната програма на държавните органи, съгласно Пътната 

карта за нейното изпълнение. В Пътната карта са заложен пет 

основни приоритета. Като ще ви обърна внимание само на една 

подточка, която е важна за Централната избирателна комисия. Това 

е подточка 1.4 от Приоритет 4. Може да го видите на страница 15. А 

именно изграждане и внедряване на пилотна система за 

дистанционно електронно гласуване. Като срока за реализация е 

април 2017 г. до 2020 г. Очакваните резултати са въведена 

възможност за електронно дистанционно гласуване при 

произвеждането на избори. А индикаторите за изпълнение са три.  

Първо разработена и внедрена система за електронно 

дистанционно гласуване. 

Второ, разработени и внедрени две нови електронни 

административни услуги. 

 Трето, проведено минимум едно експериментално 

дистанционно електронно гласуване по време на реални избори.  

Отговорните институции са Държавна агенция „Електронно 

управление“ и Централната избирателна комисия.  

Докладвам решението за сведение и запознаване.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Тъй като не е за сведение, 

предлагам следващата седмица да направим работно заседание по 

този въпрос, плюс въпроса за Пътната карта, плюс въпроса за 

звеното. Например вторник в 10.00 часа преди заседанието.  
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Колеги, чухте доклада. Моля запознайте се. Виждате 

постановлението. Имаме вече конкретна задача и дата. Разбира се, то 

не е съгласувано с нас.  

Изборите ги произвежда ЦИК, а не Държавната агенция 

„Електронно управление“.  

Колегата Джеров има думата.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Оттеглям доклада в тази точка.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колега Стойчева заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпила молба в 

Централната избирателна комисия от Д. В. Молбата му е свързана с 

негова жалба изпратена до Централната избирателна комисия, която 

засяга установяване на действителния брой жители на село 

Ястребова, община Опан, област Стара Загора, както и подадените 

декларации за гласуване по настоящ адрес. Тази жалба ние сме 

препратили по компетентност до кмета на община, област Стара 

Загора. Но жалбоподателя твърди, че е изминал повече от месец от 

изпращането на жалбата до кмета на общината и все още няма 

отговор. Моля ви да разпоредим проверка по хода на жалбата.  

Предлагам повторно да изпратим жалбата заедно с молбата 

до кмета на община Опан, тъй като ние не бихме могли да 

разпоредим извършването на проверка и да ни помогне кмета да 

върне обратна информация за това какви действия е предприел.  

Не съм го подготвила писмото. Ако настоявате мога да го 

подготвя и да го върна за доклад.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Нека да е така, както е 

установената практика с готовия документ.  

Колега Ганчева заповядайте в точка разни.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По молба на колегата Баханов 

докладвам преписка с вх. № МИ-06-810 от 6.12.2019 г. С тази 
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преписка по електронната поща е постъпил протокол за отваряне на 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври от 

общинска избирателна комисия Силистра. По разпореждане на съда 

е. За сведение го докладвам.  

Колеги, докладвам вх. № ЕП-09-80 от 6.12.2019 г. 

постановление за отказ за образуване на досъдебно производство. 

Отказано е да се образува до съдебно производство във връзка с 

преписка по сигнал на председател на ЦИК, с оглед евентуално 

извършено престъпление, а именно за село Царичино, община 

Балчик. Докладвам го за сведение.  

Докладва постъпило писмо от прокуратурата на Република 

България, районна прокуратура Варна с вх. № ЧМИ-09-2 от 9 

декември 2019 г.  

Приложено са ни изпратили оригинали на избирателни 

списъци и декларации към тях от СИК 2017 в гр. Варна за 

проведените частични общински избори през 2013 г. Във Варна 

същите са били приложени по прокурорска преписка със съответния 

номер, по описа на Районна прокуратура Варна. Приключила с 

установен отказ да се образува досъдебно производство от 5.11.2013 

г. Предлагам така както направихме по аналогични доклади на 

колеги, с писмо да изпратим цялата преписка, която сме получили, 

съдържаща оригинали на избирателни списъци на администрацията 

на община Варна за действия по компетентност. Едно писмо в този 

смисъл. То е със съдържанието, което ви докладвах.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Друго становище има ли? Няма.  

Моля, процедура по гласуване за изпращане по 

компетентност на общинската администрация в гр. Варна.  
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № МИ-04-03-

98 от 9 декември 2019 г. Това е писмо от господин Гетов адресирано 

до заместник-председателя на Централната избирателна комисия, на 

наш изх. № МИ-00138 от 28 ноември. Доколкото се запознах с 

преписката, тя е на доклад на колегата Баханов. Ние сме изпратили 

необходимата информация, така че писмото, което господин Гетов 

изпраща го предлагам за сведение. А информацията е изпратена на 

районна прокуратура Ямбол с копие до районна прокуратура Ямбол. 

Искането е до господин Филипов и до господин Гетов.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Това е за сведение.  

Колегата Стефанова имате думата. Заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с входящи номера ЦИК-

00-506 и ЦИК-00-507, едното разпределено на доклад на госпожа 

Цанева, другото на мен, ви уведомявам, че ни информират за нова 

версия, която ползваме 14 и нуждата от актуализация на версията. 

На моето писмо ни предлагат и премиен пакет отново по тази 

версия. Предлагам госпожа Радостина Цветанова да извърши 

актуализацията на антивирусния продукт.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Има ли 

изказвания. Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 8 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Таня 

Цанева), против – 6 (Александър Андреев, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров) 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, уведомявам 

Централната избирателна комисия, че преписката ще бъде 

възложена на госпожа Цветанова за изпълнение.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, едно постановление за отказ за 

образуване на досъдебно производство. По наше писмо от районна 

прокуратура Силистра. Може да го видите в моя папка. Категорично 

е за сведение. Считам, че са прави. Човекът не е извършил 

престъпление. Гласувал си е евроизборите, което е единна листа в 

комисията, в която е бил член и е попълнил и декларация. 

Респективно правилно прокуратурата е преценила, че не са налице 

данни за извършено престъпление. Не считам за нужно да ви го 

обяснявам подробно, след като е качено и във вътрешна мрежа.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Стойчева, заповядайте 

да продължите доклада си.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, може да се запознаете с 

текста на писмото до кмета на община Опан в папка с моите 

инициали. Вече докладвах какъв е проблема.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги, по 

проекта за писмо. Имате ли изказвания към предложения проект за 

писмо? Повторно молим кмета да ни отговори.  

Ако няма изказвания процедура по гласуване колеги. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Колега Солакова заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

докладна записка от госпожа Манолова за извършване на 

компенсирана промяна по бюджета на Централната избирателна 

комисия за 2019 г. То е във връзка с двете постановления за 

приемане на план сметките за европейските избори и за местните 

избори. С оглед на платената такса към Министерство на финансите 

по тарифата за таксите, които се дължат при възлагането на 

отпечатването на бюлетините, което се случва при спазване на 

изискванията на наредбата за ценните книжа.  

Сумата 380 200 лв. е платената такса на Министерството на 

финансите. Затова с тази сума се увеличават разходите за платени 

данъци, такси и административни санкции по това перо. И съответно 

със същата сума се намаляват разходите по § Издръжка и други 

текущи разходи. Така се намалява и максималния размер на 

ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.  

Предлагам ви да одобрим направеното предложение и да 

упълномощим председателя да утвърди промяната по бюджета на 

Централната избирателна комисия, за което да уведомим министъра 

на финансите. Подготвено е от администрацията и проект на писмо.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.  

Има ли изказвания? Няма.  
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Моля процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева), 

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с писмо от 

изпълнителния директор на Печатница на БНБ сме получили 

екземпляри от всички протоколи от проверката и унищожаването на 

технологичния брак, както и използваните печатни форми. В този 

смисъл в тези протоколи трябва да се съдържат и онези бюлетини, 

които бяха фактически отпечатани, но блокирани или коригирани 

като тираж или препечатани, които са част от цената по договор 41 

от 25 септември 2019 г. между ЦИК и Печатницата на БНБ.  

Докладвам ви го за сведение. С помощта на администрацията 

ще прегледам всички протоколи и на следващо заседание ще ви 

докладвам за общия брой дали съвпада с този, който е заявен, 

включително и по фактурите. С оглед на това, че предстои решение 

за освобождаване на паричната гаранция внесена по изпълнението 

на договора от Печатницата на БНБ.  

Докладвам ви една докладна записка. Госпожа Гергана 

Младенова е получила от Министерството на финансите писмо във 

връзка с подготовката на проекта на постановление за изпълнение на 

държания бюджет за 2020 г. В срок до 12 декември искат да се 

изготви предложение с посочване на конкретните показатели по 

разходите по отделните бюджетни програми за 2020 г. така както са 

предвидени бюджетните средства за 2020 г. за Централната 
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избирателна комисия. Виждате като приложение към докладната 

записка, госпожа Младенова е подготвила формата за 

конкретизиране на показателите. Като е посочила съответното 

разпределение на бюджетните средства. Ние знаем, че в бюджета за 

2020 г. предвидените 5 373 000 са разпределени. Такава 

предварителна информация сме предоставили на Министерството на 

финансите. За персонал 4 180 000. А 993 000 е за издръжка. 

Капиталовите разходи са в обичайния размер 200 000.  

В този смисъл ви предлагам да одобрим така представеното 

предложение от главния счетоводител за конкретните показатели за 

разходите. По политики, така както е посочено в приложената 

форма, функционална област, организиране и произвеждане на 

законосъобразни, честни, свободни избори и национални 

референдуми, бюджетна програма „Изграждане на професионална 

администрация и ефективно управление“ може би в някои от 

следващите случаи, когато имаме възможност ще прецизираме и 

наименованието на тази бюджетна програма.  

Предлагам ви да одобрим направеното предложение за 

конкретните показатели. А по съответните бюджетни програми, 

параграфи, разпределението на бюджетните средства за 2020 г. да 

упълномощим изпращането с квалифициран електронен подпис по 

електронен път, госпожа Младенова да изпрати по електронен път, 

така както се изисква в писмото на министъра на финансите в срок 

днес 12 декември. Да изпратим уведомление, тъй като е необходимо 

само да се изпрати писмо с уведомяване, че попълнената форма е 

изпратена по електронен път.  

Моля за одобрение.  

ПРЕДС. СЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания колеги? Няма.  
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Моля, гласуване на предложеното протоколно решение. Днес 

изтича срока на това задължение.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

Заповядайте колега Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, поредната докладна записка 

с предложение за извършване на инвентаризация в Централната 

избирателна комисия. Съгласно изискванията на Закона за 

счетоводството, предложението е в периода 16-ти до 20 декември 

2019 г. да се извърши инвентаризация от Комисия с председател 

Валерия Бончева – счетоводител. Членове: Димитър Стойнов – 

старши експерт регистри, Рени Кирилова – главен юрисконсулт, 

резервен член – Жасмина Пеовска. – счетоводител касиер.  

Задачите са посочени и в проекта на заповед. 

Предложението е да се извърши фактическа проверка на 

материалните запаси на ЦИК по натурални и стойностни параметри.  

Разбира се, да се съпоставят резултатите и да се установят 

евентуалните разлики. Да се изготвят инвентаризационни описи със 

сравнителни ведомости за материалните запаси, разчетите и чуждите 

средства.  

Председателят на инвентаризационната комисия да изготви 

окончателен доклад в срок до 31 януари 2020 г. и след приключване 

резултатите от инвентаризацията да бъдат осчетоводени. 

Инвентаризацията да се извърши в присъствието на Светослав 
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Манолов – главен специалист в качеството му на материално 

отговорно лице.  

Предлагам да одобрим предложението в този състав на 

Комисията. И да упълномощим председателя да издаде заповедта за 

възлагане на инвентаризация на комисията с посочените задачи и 

срокове.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания колеги? 

Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвах ви едно писмо от 

главния секретар на Народното събрание с искане да получи 

коректен отговор на въпроса, който ни постави, дали са взели 

участие в нашата работа и други служители от звена извън 

посочените звена в писмо с регистрационен номер от 9.10.2019 г.  

Знаете, че ние отговорихме, че сме се възползвали от 

услугите на служителите от звената посочени в това писмо, с 

регистрационен номер от 9.10.2019 г. Извън тези звена Централната 

избирателна комисия е ползвала бюфета в Източното крило, както и 

членовете на общинските избирателни комисии единствено и само в 

рамките на работното време на служителите и в работните дни. Тъй 

като такова беше уведомлението, което получихме и не сме правили 

допълнително постъпки.  
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И в този смисъл ви докладвах да се възложи на госпожа 

Манолова и за допълнителна проверка и доклад. Във връзка с 

отговора на писмото до главния секретар ви предлагам на 

вниманието проект, който е публикуван във вътрешната мрежа.  

Да отговорим на госпожа Караславова, че няма други лица в 

качеството и на служители на Народното събрание, които да са 

подпомагали работата на Централната избирателна комисия извън 

тези, които са посочени в нашето писмо и с които са сключени 

граждански договори.  

ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението на госпожа Солакова. Имате ли други предложения?  

Ако няма, моля процедура по гласуване на писмото до 

госпожа Караславова.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Кристина Цанкова 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка директор 

на Дирекция „Администрация“ ни предлага подновяване на 

годишния абонамент на Централната избирателна комисия за 

печатни издания за 2020 г. Те са извършили проучването. Направили 

са запитване към фирми, които предлагат тази услуга. Изданията са 

посочени в докладната записка. Получени са три оферти. Към 

докладната са представени. Предлагат комисията да разгледа 

предложенията за абонамент и да одобри офертата на Доби Прес 

ЕООД, която е с най-ниска цена, както и одобрение на разход в 
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размер на 1816 лв. и 78 ст. с включен ДДС. По бюджета на 

Централната избирателна комисия разполагаме с тези средства.  

Виждате по получените оферти констатацията е така както 

госпожа Манолова предлага С оглед на предложението въз основа на 

тези така представени оферти предлагам да одобрим предложението 

на госпожа Манолова и да одобрим съответния разход. Имаме 

представения контролен лист от финансовия контрольор.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.  

Виждате какво е включено в предложението, кои вестници, 

списания. Те са по-малко от миналата година. Имате думата.  

Съвременно право, Правна мисъл и Търговско облигационно 

право не знам в ЦИК, колко е належаща нуждата от тези 

специфични издания?  

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам само Държавен вестник да 

остане от тези 14, ЗОП и бих бил склонен да остане може би 

Административно правосъдие. Тези три без никакви други. И Труд и 

право колегите казват.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания колеги? Има 

ли други предложения?  

Ако няма други изказвания процедура по гласуване да 

одобрим направения разход, така както беше редуциран до 

Държавен вестник и три списания – Труд и право Административно 

правосъдие, ЗОП плюс Държавен вестник.  

Процедура по гласуване моля.  

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Цветанка 
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Георгиева), против –6 (Александър Андреев, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова Стефанова, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева) 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, имаме 

предложение от госпожа Манолова за допълване на списъка на 

коледните комплекти. Моля да ги видите. Приложени са съответно в 

приложение и може да се видят и визуално какво представляват тези 

тефтери, които се предлага да бъдат закупени по 50 броя А 5 

формати, тефтер джобен формат.  

Това е ЦИК 09-234. Представена е оферта от фирма Триумф 

за изработка на предложените артикули. Виждате посочени са и 

сроковете в които може да бъде изпълнена тази оферта.  

По отношение на големия формат, с оглед на използването на 

логото на Централната избирателна комисия. Моля да погледнете, аз 

ви предлагам втория вариант, за да може да направим одобрението 

едновременно. Включително и разхода в размер на 400 лв. с ДДС, за 

което имаме средства по бюджета. Има и представен контролен 

лист.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.  

Процедура по гласуване колеги.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров,  Таня Цанева, Цветанка Георгиева), против – 1 

(Кристина Цанкова Стефанова).  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, има докладна 

записка с която може би трябва да се запознаем. Но това, което 

успях да погледна, тя е с вх. № 09-233 от 12.12.2019 г. Предложение 



54 

 

за планиране на обществени поръчки за възлагане през 2020 г. и 

одобряване на график за извършването им. Предложението на 

госпожа Манолова е с оглед на подготовката на процедура за 

възлагане на обществена поръчка за машини за гласуване, като се 

определи вида на поръчката и дали ще закупуване или наемане. 

Посочва се старото проучване, което беше извършено от Сова 5 в 

изпълнение на договор с Централната избирателна комисия. 

Прогнозна цена за производство да се има предвид. В този смисъл се 

предлага след решение на Централната избирателна комисия да се 

конкретизира и съответно график. 

Уважаеми колеги, по тази първа точка няма конкретно 

предложение в таблицата с графика за подготовка на 

документацията и провеждане на съответните процедури. Защото 

има доста въпроси, по които Централната избирателна комисия 

трябва да вземе и предварително решение. Може би трябва да бъде 

обект на специално обсъждане на работна група, за да може за 

машинното гласуване да се конкретизират параметрите и да се 

възложи изготвянето на графика за провеждането на процедурата 

през 2020 г.  

С оглед на задължението на Централната избирателна 

комисия по отношение на дистанционното електронно гласуване, 

предвиденото в § 145 експериментално дистанционно електронно 

гласуване, да се проведе на три избора, включително частични 

избори. И до 31 март 2020 г. да се приеме Пътна карта за 

експерименталното дистанционно електронно гласуване и за 

определяне реда за произвеждането му. 

В тази връзка трябва да се проведе и разяснителна кампания 

относно дистанционното електронно гласуване. И в случай, че то е 

успешно, то ще бъде въведено като начин на гласуване, при което 
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резултатите ще бъдат взети предвид при определяне на 

окончателните от съответните избори.  

В тази връзка е възможно да се проведат пазарни 

консултации по смисъла на чл. 44 ЗОП е отбелязано в докладната 

записка. В тази връзка може би е добре да се помисли за създаване 

на работна група, която да организира основно дейността по 

цялостната подготовка по изготвянето както на Пътната карта, така 

и на процедурата по възлагането на всички дейности необходими за 

експерименталното дистанционно електронно гласуване, 

включително и работна група по разяснителната кампания, за да 

може да се направят и съответни разчети, включително за 

необходимите бюджетни средства.   

По първа и втора точка, както знаем с оглед на липсата на 

конкретика не бяха направени и конкретни предложения в Закона за 

бюджета за 2020 г. Но ние сме посочили всички тези дейности като 

задължителни, които ще бъдат изпълнени от Централната 

избирателна комисия и необходимостта от финансовото 

обезпечаване на дейностите. И в този смисъл мисля, че няма да 

имаме проблем. 

 С оглед на това, че през 2021 година предстоят редовни 

парламентарни избори, госпожа Манолова предлага да се възложи 

обществена поръчка с предмет предоставяне на стенографски 

услуги. Аз не знам доколко целесъобразно е това предложение без 

да стъпим на опита, който имаме. Досега те бяха неуспешни. Може 

би трябва да възложим да се проучи практиката и в други ведомства, 

учреждения, които ползват стенографски услуги, за да се види има 

ли успешни процедури и в този смисъл да можем да възприемем 

съответно начина, по който те са стигнали до сключване на договор 

след проведена процедура.  
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В тази връзка разбира се, предложението е да се проведе 

процедурата и да се сключат договори. При всички случаи според 

тях, след взимане на решение за провеждане и успешно проведена 

процедура ще бъдат занижени разходите за тази услуга.  

По отношение на следващото предложение за осигуряване на 

самолетни билети и медицински застраховки за Централната 

избирателна комисия, служителите от администрацията на ЦИК и 

външни експерти, външни лица, както и за предоставяне на 

допълнителни услуги свързани с пътуванията, хотелски резервации 

и настаняване и трансфер са направили конкретни предложения. 

Представена е справка за разходите през 2019 г. като приложение 

към докладната записка. 

На следващо място по предложение за процедура за 

предоставяне на таксиметрови услуги, също има приложение с 

предоставена справка за разходите за 2019 г.  

Моля ви колеги, да се запознаете с цялата преписка, за да 

може да вземем конкретно решение. Да одобрим този график. На 

този етап ми се струва, че ни трябва малко по-подробна информация 

във връзка с провеждането на процедури, за които се говори като 

възможни по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръки. 

Но при всички случаи това е за работна група.  

Така че аз ви го докладвам за запознаване. По принцип за 

одобряване на направеното предложение. Въпросът е открит, както и 

господин Чаушев обърна внимание, може да се направи 

предложение и за други процедури, които следва да бъдат проведени 

през 2020 г. Председателят да възложи за работна група съответните 

конкретни видове.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, понеже тук срока е 

кратък, аз предлагам работна група след обяд в 14.30 часа.  



57 

 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаем колеги, по една преписка, 

която е докладвана от колегата Николов, който днес е в отпуск. На 

3.12.2019 г. съвсем коректно колегата Николов е докладвал за 

одобряване справка за проведено заседание в ОИК – Батак, област 

Пазарджик за изплащане от бюджета на Централната избирателна 

комисия на възнагражденията на председател, заместник-

председател, двама души и секретарите ни, 9 членове. В справката, 

която е изпратена до ОИК и до кмета на община Батак, фигурира и 

заседание със същия състав на 14 ноември 2019 г. на 14 ноември 

няма проведено заседание на ОИК – Батак, видно и от страницата. 

Така както не се съдържа и такова искане в тяхното писмо получено 

в Централната избирателна комисия на 26 ноември 2019 г.  

В Централната избирателна комисия е постъпило искане от 

кмета на  Батак за изплащане на възнагражденията, така както са по 

одобрената справка. За проведеното на 19-ти заседание и за 

непроведено такова, но фигуриращо в справката 14 ноември.  

С оглед на срока, края на финансовата година, аз ви 

предлагам да изпратим одобрена, коригирана справка и на кмета на 

община Батак и на общинската избирателна комисия. И в същото 

това писмо да ги уведомим, че по повод постъпило искане от кмета 

на община Батак с техен изходящ номер, наш вх. № МИ-06-822 от 

11.12.2019 г. се извършва превод само за заседанието проведено на 

19 ноември 2019 г.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги. Има ли 

изказвания? Няма. Моля, процедура по гласуване на протоколно 

решение за одобряване изплащането на възнаграждение само за 

дежурство на едно заседание.   

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 
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Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, докладвах ви едно 

искане озаглавено като заявление по Закона за достъп до обществена 

информация от госпожа Е. М. Д.-Д., от община Севлиево, която е 

журналист, собственик и главен редактор на Севлиево онлайн.ком. и 

автор За истината.ком.  

По повод на постъпили въпроси в медията и до нея като 

журналист, свързали са се граждани, които на различни позиции в 

секционни избирателни комисии в общината не са получили 

допълнителното възнаграждение дължимо по нашето решение 659 

от 23 август 2029 г. Специално за деня преди изборите за получаване 

на изборните книжа и материали от общината и за подреждане, 

оформяне на изборните помещения.  

По този повод, тъй като това е на първо място информация. 

Тя ми задава конкретни въпроси и аз ви ги докладвах тогава 

подробно. Тъй като въпросите са свързани с контрола по 

изпълнението на решенията на Централната избирателна комисия, 

ако подходим формално, ние бихме могли да отговорим, че 

решенията на Централната избирателна комисия се приемат по 

прилагането на Изборния кодекс. Това е закон, нормативен акт 

обнародван в Държавен вестник и не се налага да се предоставя 

допълнителна информация.  

Решенията по прилагането, методическите указания и 

правилата, които са предвидени като правомощия на Централната 

избирателна комисия в Изборния кодекс се публикуват на 

официалната страница на Централната избирателна комисия. Те са 
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част от публичните заседания. Те са части от пълните стенографски 

протоколи от заседанията на Централната избирателна комисия и 

всяко лице има възможност да се запознае с пълните текстове.  

В тази връзка, още тогава говорихме, че ние не подхождаме 

формално. Ние имаме задачата и мисията да направим така, че 

нашите решения да бъдат изпълнявани. Вярно е има решения по 

които Централната избирателна комисия изрично изисква 

информация в ЦИК относно тяхното изпълнение. Това са решения 

свързани с организацията и произвеждането на изборния процес. 

Информация която е свързана със съхранението на бюлетините. 

Важни въпроси без които условия не може да бъдат произведени 

избори или те да бъдат законосъобразни.  

В този смисъл в Централната избирателна комисия не просто 

приемаме решенията като това по контрола, като това по 

отпечатване на бюлетини, като това по възлагане и организиране на 

машинното гласуване. Там винаги изискваме обратна информация 

от всеки един орган, на когото се възлага определена функция по 

това решение.  

Има други решения по които в ЦИК нямаме обратна 

информация и такава не се налага. Решенията например, 

изплащането на възнагражденията, дали на ОИК или на секционни 

избирателни комисии, те подлежат и на допълнителни контроли от 

компетентни органи в страната. Това  решение за изплащане на 

възнаграждение ще бъде предмет на първия контрол по 

предоставения отчет за изпълнение на план сметката, в срока 

посочен в ПМС до министъра на финансите. Това ще бъде първия 

контрол по изпълнението на решението.  

Разбира се текущия контрол е проведен и от областна 

администрация и от администрацията на Министерски съвет, защото 
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тези разходи са предвидени по бюджета на администрацията на 

Министерския съвет и се привеждат въз основа на направените 

искания.  

Разбира се, законодателството предвижда и последващи 

контроли и от други компетентни органи, но те са вече извън 

Изборния кодекс.  

Освен това, както и предишния път когато ви го докладвах 

при получаването, нашата мисия е заедно като имаме съюзник в 

лицето на медиите, на всички журналисти представители на 

средствата за масово осведомяване, заедно с тях да работим за 

създаването на активните граждани, на активно гражданско 

общество, да направим активни гражданите при търсене на техните 

права и защита на техните интереси.  

В този смисъл приветствам госпожа Е. Д. , която ни е 

поставила този въпрос, за да може Централната избирателна 

комисия не само да провери конкретните случаи, но в същото време 

и да си направи и съответните изводи от тази обратна информация, 

която получаваме, съответни изводи да предприеме следващи 

действия за бъдеще време.  

В този смисъл ви предлагам, тъй като е направено прочуване 

по възложена задача на госпожа Милена Радославова. Тя е 

представила становище публикувано и във вътрешната мрежа в 

днешна папка заседание с вх. № ЦИК-09-231 и приложен проект на 

отговор до госпожа Е. Д. Д. по поставените въпроси. И с оглед на 

това, че в Централната избирателна комисия по повод постъпило 

запитване от госпожа Жана Шивачева - член на секционна 

избирателна комисия в община Севлиево е извършена проверка от 

Централната  избирателна  комисия  въз основа на която се 

установи, че всички лица, включително от информация от 
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официалния сайт на община Севлиево се установи, че всички лица, 

за които е било оповестено и предвидено, те да получават изборните 

книжа и материали е бил осигурен транспорт до съответната секция. 

Те са участвали в подреждането. В общината са удостоверили 

изпълнението на тези задачи от членовете на секционните 

избирателни комисии и те са получили своите възнаграждения.  

Община Севлиево вече е отчела изпълнението на план-

сметката.  

Централната избирателна комисия в този случай трябва да 

направи извод, че при следващи решения, в случай, че остане такова 

допълнително възнаграждение трябва да изпрати по-подробни 

указания до общинските администрации и да обърне внимание в кои 

случаи се дължат тези допълнителни възнаграждения. Защото  

конкретното лице не е получило своето възнаграждение, защото то е 

изчакало в рамките на секцията. Останалите, които са отишли в 

общината са получили документите и са били транспортирани до 

секционната избирателна комисия. Те само са получили своите 

възнаграждения.  

За съжаление обаче, нито госпожа Шивачева нито други 

лица, за които ние нямаме конкретни данни колко са на брой и кои 

са, твърди се, че има и други такива, нито едно от тях не е изпълнило 

указанията на Централната избирателна комисия по решение 659 да 

изисква удостоверяване на това обстоятелство с полагане на печат и 

подпис от страна на общинската избирателна комисия.  

В този смисъл ви предлагам да изпратим писмо и да 

отговорим за информация с която разполага Централната 

избирателна комисия, по повод изпълнението на решението за 

изплащане на възнаграждение на членовете СИК.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки колеги? Няма. 
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Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

Национална служба за охрана с приложени разходооправдателни 

документи във връзка с извършено техническо обслужване, ремонти 

дейности на автомобила, който ползва Централната избирателна 

комисия.  

Предлагам ви да одобрим разходите за този служебен 

автомобил в посочените стойности, така както виждате в докладната 

записка на госпожа Манолова. ЦИК-09-228 от 10.12.2019 г.  

Предлагам ви да одобрим разхода и същите да бъдат 

изплатени по сметка на Националната служба за охрана.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. Има ли 

изказвания?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Имаме приложен контролен лист за 

предварителен контрол от финансовия контрольор. Общата сума е 

1327 лв. 84 ст.  

ПРЕДС. СТЕФКА СТОЕВА: Изказвания има ли колеги?  

Моля процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Цанкова Стефанова, Севинч Солакова, Александър 

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

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева), против – няма.  

Има ли някой, който желае да вземе думата колеги? Дневният 

ред е изчерпан. Всички точки са докладвани.  

Закривам заседанието поради изчерпване на дневния ред.  

Насрочвам следващото заседание във вторник 17 декември в 

11.00 часа. В 10.00 часа, моля работната група по въпроси свързани 

със законодателството и с електронното гласуване.  

Днес работна група в 14.30 часа за предстоящите обществени 

поръчки догодина.  

 

(Закрито в 13,00 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева  

 

СЕКРЕТАР:  

   Севинч Солакова  

 

Стенограф: 

Силвия Михайлова 

 


