
 

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 180 

 

 

На 16 декември 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния  

  

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

  

1. Доклад относно приемане изпълнението на договор за 

отпечатването на бюлетин за произведените избори за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 Докладва: Емил Войнов 

2. Разни 

 Докладват: Севинч Солакова, Таня Цанева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Таня Йосифова, Севинч 

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

Ивков, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Мирослав Джеров, Мария Бойкинова и Йорданка Ганчева. 

 

Заседанието бе открито в 13,15 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.   

 

* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам днешното извънредно заседание. Наложи се да заседаваме 
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преди утрешния ден, тъй като има неотложни въпроси, свързани с 

изработването на бюлетина. Знаете, вече видяхме пилотния брой.  

Имате думата по проекта за дневен ред. 

Има ли други колеги, които днес трябва да се включат? 

Колега Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Ако може в т. „Разни” да ме включите за 

техническа грешка на едно изплащане на възнаграждение на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Като начало, имаме необходимия кворум – 11 от членовете 

на Комисията присъстват, така че може да се проведе редовно 

заседание. 

За протокола присъстват колегите: Стоева, Йосифова, 

Арнаудов, Войнов, Ивков, Иванова, Николов, Стойчева, Цанева, 

Георгиева, Солакова. 

Ако няма други предложения, колеги, моля, процедура на 

гласуване на дневния ред с допълнението. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Дневният ред се приема единодушно. 

Заповядайте, господин Войнов. Имате думата по точка 

първа: 

1. Доклад относно приемане изпълнението по Договор за 

отпечатването на бюлетин за произведените избори за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № МИ-00-141 от 

12 декември 2019 г. Може да го видите в моя папка от утрешно 

заседание. 

Писмото е от „Информационно обслужване”. С него ни 

изпращат приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението 

на дейностите по т. 1.1., буква „б“ от Договор № 37 от 19 септември 
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2019 г, а именно „Подготовка, оформяне за печат на данните от 

гласуването и резултатите от изборите за общински съветници и за 

кметове на 27 октомври 2019 г., отпечатването им в  бюлетин на 

ЦИК с резултатите от изборите, включително на технически 

носител, и предаването им на ЦИК”. 

С протокола ни предават 300 бюлетина с меки корици, 100 

бюлетина с твърди корици и 400 бюлетина на технически носител – 

DVD, приложен към том I на хартиените бюлетини. Приложен е и 

втори приемо-предавателен протокол, с който ЦИК предава на 

„Информационно обслужване” бюлетините за съхранение и 

разпространение. 

Предлагам да вземем решение за приемане изпълнението на 

дейностите по т. 1.1., буква „б” от договора, да бъдат подписани 

приложените приемо-предавателни протоколи и да бъде извършено 

плащането по т. 5.1.2. от договора в размер на 96 000 лв. с включен 

ДДС срещу издадена от изпълнителя данъчна фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

Чухте доклада на колегата Войнов. 

Знаете, че бюлетинът за местните избори е 6 тома. Вече го 

видяхте, огромна работа. Бройките, макар и достатъчно свити и 

обсъждани от нас на предишни заседнаия, са доста, защото това са 

важни избори и на всички физически и юридически лица, свързани с 

произвеждането на изборите, трябва да изпратим екземпляр. 

Имате думата, колеги, за изказвания, въпроси. Има ли 

въпроси? 

Във връзка с въпроса, това е последната дейност от този 

договор във връзка с отчитане на резултатите и издаване на 

бюлетина. С него приключваме изпълнението на договора.  

Не правите сега предложение да се освобождава гаранцията, 

или? Обичайно ги освобождаваме към последния момент на 

изтичане на срока за възстановяване. 

Има ли други въпроси, колеги? Други изказвания? Не 

виждам. 
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Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с 

което да одобрим извършената работа, да приемем дейността, да 

подпиша приемо-предавателен протокол и да ме упълномощите да 

извърша плащане от името на ЦИК в изпълнение на т. 6.2. на 

договор № 37 от 19 септември 2019 г. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия 

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

 

Точка втора: 

2. Разни. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвах Ви 

писмо от печатницата, към което са приложени протоколи от 

съответните дати за проверка на технологичния брак и на 

използваните печатни форми във всички 6 печатници, които бяха 

ангажирани с отпечатването на бюлетините. 

Освен тези проверки са приложени и протоколи за 

унищожаване по съответния ред от съответната печатница при 

спазване на правилата на технологичния брак и на използваните 

печатни форми. Във връзка с това извършената проверка установи 

съответствие. Проверени са и отделно са записани под формата на 

забележка в двете печатници „Алианс принт” и в „Демакс”, в които 

има  блокирани бюлетини и отпечатани след отблокиране и са част 

от фактурата за плащането на Печатницата на БНБ. 

Знаете, приета е работата на печатницата, платено е 

изпълнението, което е 100%. 

Има докладна записка, която съм Ви докладвала, за 

запознаване и изчакване с оглед на наличния срок по Договор № 41 

с Печатницата за отпечатване на бюлетини за освобождаване на 

гаранцията за изпълнение. 
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В този смисъл днес Ви докладвам следното. Като се има 

предвид, че сме получили протоколите от печатницата, които са  

проверени, предлагам Ви да одобрим направеното предложение в 

докладна № 09-224 за освобождаване на гаранцията за изпълнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте доклада на госпожа Солакова. Той е продължение. 

Има ли изказвания, колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение за освобождаване на банковата гаранция от печатницата на 

БНБ по сключения договор за изработване на бюлетините за 

местните избори.  

Гласували 12 членове: за – 12 (Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия 

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

Имате ли друг доклад, колега Солакова? Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само да Ви уведомя за сведение, 

колеги, че в ОИК – Макреш, нямат образувани административни 

дела. Информирали са ни изрично по електронната поща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад за днес 

нямате. 

Госпожо Цанева, заповядайте, имате думата. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам Ви с протоколно 

решение да извършим поправка на техническа грешка в наше 

решение, с което сме одобрили на 9.12.2019 г. изплащането на 

дежурство на 15.11.2019 г. на ОИК – Велико Търново, като в 

справката сме отбелязали, че е присъствал член, а не секретар. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Техническа грешка. 

Ако няма изказвания, моля, процедура на гласуване на 

предложеното протоколно решение за отстраняване на допусната 

техническа грешка. 
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Гласували 12 членове: за – 12 (Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Николай Николов, Силвия 

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

Друг неотложен доклад да има някой колега, който е за днес, 

за извънредното заседание, а не за утре – за редовното? Не виждам. 

Колеги, закривам заседанието поради изчерпване на дневния 

ред. 

Следващото заседание – утре, 17.12.2019 г. от 11,00 ч. От 

10,00 ч. – работа в работна група електронно дистанционно 

гласуване. Ще дойдат и представители на Държавната агенция. От 

10,00 ч. – работно заседание, от 11,00 ч. – редовното заседание на 

Комисията. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 14,10 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 


