
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 181 

 

На 17 декекмври 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния  

  

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

  

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

 Докладват: Силвия Стойчева, Емил Войнов  

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Докладват: Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов 

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

 Докладват: Катя Иванова, Бойчо Арнаудов, Емил  

 Войнов, Николай Николов, Кристина Стефанова, Таня  

 Йосифова, Силвия Стойчева, Цветанка  Георгиева, 

 Силвия Дюкендиева, Мирослав Джеров, Александър 

 Андреев 

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

наказателни преписки. 

 Докладва: Катя Иванова  

5. Писма до прокуратури и МВР. 

 Докладват: Ивайло Ивков, Георги Баханов, 

Стефка Стоева  

6. Доклад на СЕМ. 

 Докладва: Силвия Дюкенджиева 

 

7. Разни. 
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Докладват: Емил Войнов, Николай Николов, Таня 

Йосифова, Таня Цанева, Силвия Дюкенджиева, Севинч 

Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Кристина Стефанова,  Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Йорданка Ганчева и 

Мария Бойкинова. 

 

Заседанието бе открито в 11,30 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията, и госпожа 

Силва Дюкенджиева – заместник-председател. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам редовното заседание на ЦИК.  

Закъснението е продиктувано от проведената среща с 

представители на Държавната агенция „Електронно управление” във 

връзка с електронното дистанционно гласуване. 

Имате думата по проекта за дневен ред.  

Колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Ако може, да ме включите в точка първа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Не 

виждам. 

Моля, процедура за гласуване на дневния ред с 

допълнението. 

Гласували 15 членове: за – 15, (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,  Катя Иванова, Кристина 



3 
 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

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

За протокола, колегите Димитров, Ганчева и Бойкинова са в 

платен годишен отпуск. 

Колега Стойчева, заповядайте по точка първа: 

Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, може да се запознаете с проект на Решение № 33-49 

относно промяна в състава на ОИК – Дряново, област Габрово. 

Постъпило е заявление от Михаил Николаев Колев – заместник-

председател на ОИК – Дряново, за освобождаване от състава на 

ОИК по лични причини. След извършена служебна проверка ЦИК 

установи, че Апостол Апостолов Матев е в списъка с резервните 

членове по назначаване на ОИК. В същата преписка са налице 

декларация в оригинал и копие от дипломата за завърено висше 

образование на Апостол Матев.  

Предвид изложеното и на съответните правни основания 

ЦИК реши: Освобождава като земестник-председател на ОИК – 

Дряново, Михаил Николаев Колев и анулира издаденото му 

удостоверение и назначава за заместник-председател на ОИК – 

Дряново, Апостол Апостолов Матев, и двамата с ЕГН, което не 

цитирам при доклада. 

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде 

удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване по съответния ред. 

Заявлението за освобождаване е постъпило в оригинал в 

ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Имате думата по проекта за решение. Не виждам изказвания. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,  Катя Иванова, Кристина 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Номерът на решението, 

колега Стойчева, е 1709. 

Друг доклад имате ли в тази точка? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да докладвам за сведение следното. 

Имаше постъпило искане за освобождаване и от другия заместник-

председател на ОИК в Дряново – Мирослава Христова Пенчева, тъй 

като тя е била назначена на изпитателен срок в общинска 

администрация в съседна община. Смятала е, че е в несъвместимост. 

След като се е консултирала и ѝ е обяснено, че изпитателният срок 

не е пречка да продължи да бъде член на ОИК в Дряново, тя си е 

подала заявление, че оттегля искането си за освобождаване. Все още 

не е постъпило в оригинал, а по имейла на ЦИК, но го докладвам за 

сведение на комисията. Като постъпи в оригинал, ще го 

присъединим към преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колега Войнов, 

заповядайте по тази точка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, предлагам ви проект за решение относно промяна в 

състава на  ОИК – Ябланица. Проектът е поместен в моя папка от 

12 декември 2019 г.. 

Постъпило е писмо. Правя корекция в проекта – не по 

електронната поща, документите пристигнаха в оригинал (ще бъде 

коригирано). Писмото е с вх. № МИ/15-16-07 от 6 декември 2019 г. 

от ОИК – Ябланица с приложено предложение от Сурай Мустафа 

Велиева – упълномощен представител на ДПС, за назначаване на 

Христо Иванов Христов за председател на ОИК – Ябланица, на 

мястото на Румяна Маринова Асенова, на която с Решение № 1693 

от 28 ноември на ЦИК предсрочно са прекратени пълномощията. 

Към предложението са приложени декларация и копие от дипломата 

на Христо Христов. 

Предвид изложеното, предлагам да вземем следното 

решение: Назначаваме за председател на ОИК – Ябланица, област 
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Ловеч, Христо Иванов Христов, със съответното ЕГН. На 

назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, имате думата 

по проекта за решение за промяна в ОИК – Ябланица. Не виждам 

изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на решението. 

Гласували 17 членове: за – 17 (Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков,  Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Номерът на решението е 1710. 

Преминаваме към точка втора:  

Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Колега Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка от днес 

можете да видите постъпило писмо от община Кърджали, към което 

е приложена заповед от кмета на общината относно отваряне на 

запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и 

материали от проведените избори за избиране на членове на 

Европейски парламент от Република България, както и констативен 

и приемо-предавателен протокол. Става въпрос за предаване на 

избирателен списък и декларации пред ЦИК от избирател, че не е 

гласувал и няма да гласува в същите избори на друго място. 

Помещението е запечатано с хартиена лента, подписана от 

длъжностните лица и подпечатано с печата по Решение 38-ЕП от 

2 април 2019 г. на ЦИК. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли 

по тази точка? Не, благодаря. 

Колега Арнаудов, заповядайте. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в ЦИК е постъпило 

писмо от кмета на район Приморски, Варна, с вх. № МИ/06-853, с 

което ни уведомяват, че съгласно протоколно определение на 

Административен съд – Варна, са били задължени да представят 

чувал с избирателните книжа на СИК със съответния номер, поради 

което се е наложило отваряне на запечатаното помещение, където се 

намира този чувал. Докладвам Ви го за сведение. 

Второто писмо е от ОИК – Дулово, с вх. № МИ/15-1659 от 

16.12.2019 г. ни представят протокол за отваряне на помещение, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за 

общински съветници и кметове 2019 г. и констативен протокол – 

също за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Друг доклад имате ли 

по тази точка? Не. Те са за сведение. 

Колеги, точка трета: 

Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, връщам Ви към Доклад 

с искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Каолиново, с вх. 

№ МИ/27-234 от 5 декември 2019 г. Имаше някои неточности, вече 

всичко е уточнено. Заявлението за изплащане на възнаграждение на 

членовете на комисията е за 6 осъществени дежурства, съответно на 

11, 13, 14, 15, 19 и 21 ноември 2019 г. Всички тези дежурства са 

дадени от председател, заместник-председател и секретар на 

комисията във връзка с две дела по описа на Административен съд – 

Шумен, 537 и 545 от 2019 г., които са образувани във връзка с 

оспорване на изборни резултати в различни населени места. 

Дежурствата са осъществени и се изразяват в осъществено 

процесуално представителство, в разпечатване на помещения за 

предоставяне на бюлетини по разпореждане на Административен 

съд – Шумен, за изготвяне на становища. Преписката е 

окомплектована с всички необходими документи. Съпроводена е със 

счетоводна справка и контролен лист. 
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Предлагам Ви да гласуваме решение, с което да изплатим 

възнаграждение на членовете на ОИК – Каолиново, в размер на 

598,50 лв. за осъществените дежурства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

Има ли въпроси към докладчика? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение за изплащане на възнаграждения за дежурства на ОИК – 

Каолиново. 

Гласували 16 членове: за – 16,  (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Друг доклад имате ли, 

колега Иванова? Заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, ще Ви докладвам още 

едно искане за изплащане на възнаграждение, този път от ОИК – 

Варна, с вх. № МИ/27-273 от 13 декември 2019 г. 

Колеги, моето предложение по повод на това искане с оглед 

приключване на преписката ще бъде да уведомим с писмо ОИК – 

Варна, че отправеното искане към ЦИК не е съобразено с наше 

Решение 16-85/МИ от 20 ноември 2019 г. относно определяне на 

реда и условията за провеждане на дежурства и заседания на ОИК. В 

същото не се съдържа подробна информация за конкретните дати на 

осъществените дежурства, нито за това от кои членове на комисията 

са били осъществени тези дежурства. Поради това от счетоводството 

и финансовия контрольор не могат да бъдат изготвени съответните 

документи за изплащане на възнагражденията. Искането незнайно 

защо е основано само на наше Решение 1666/МИ/8 декември 2019 г., 

но не съдържа информацията, както Ви казах, по Решение 16-85. 

Поради това предлагам ЦИК да уведоми ОИК за нередовността на 

отправеното искане за изплащане на възнаграждения. В случай, че 
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желаят, да отправят ново искане, което да бъде съобразено с нашите 

решения, за да може да бъде извършено и съответното плащане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Ние де факто правим 

отказ, като ги караме да пуснат ново. 

КАТЯ ИВАНОВА: Не, за да се приключи тази преписка. Да 

се обосноват допълнително. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Е, значи допълнително 

да ги дадат, без движение, докато изложат мотиви. Просто да 

допълнят преписката, защото тя е висяща. 

КАТЯ ИВАНОВА: Както прецените, но така или иначе 

трябва да ги уведомим, че въз основа на това не може да бъде 

извършено плащане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Именно – искаме това 

и това. Ако тръгнем към ново, това трябва да го прекратим, за да 

отворим нова процедура. 

Колеги, чухте доклада. 

Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Понеже имах не същия, но подобен 

случай, искането не отговаряше точно на нашето решение, тогава 

изпратихме едно писмо, мисля, че сега може да бъде изпратено 

писмо със същия текст просто да се смени ОИК-а. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Трябва да има 

конкретизация на датите и присъствието на членовете на комисията 

на всяка дата и причината – дали е дежурство или какво. 

Колеги, процедура на гласуване на предложеното писмо за 

уточняване на искането за възнаграждения. 

Гласували 16 членове: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Друг доклад имате ли? 

Не. 



9 
 

Колега Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в ЦИК е постъпило 

искане от ОИК – Хаджи Димово, с вх. № 27-231 за изплащане на 

възнаграждения за проведено едно заседание на 5 ноември 2019 г., 

както и дадени 6 дежурства. Към преписката са приложени протокол 

от проведеното заседание, както и решенията, взети на това 

заседание. 

Много важно: за тези 6 дежурства подробно е описано на 5-6 

страници кой е дал дежурствата, за какво са били необходими и 

какви действия са извършени. Към искането е изготвен контролен 

лист и счетоводна справка. Затова предлагам да бъде изплатено 

исканото възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте доклада, колеги. 

Има ли въпроси? Няма изказвания. 

Моля, процедура за гласуване на протоколното решение. 

Гласували 16 членове: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли в 

тази точка? Заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, постъпило е искане за 

изплащане на възнаграждение на ОИК – Казанлък. Искането е за 

3 заседания, първото на 14.11.2019, второто на 17.11.2019 г. и 

третото на 6.12.2019 г., както и за 8 дежурства, дадени от 

председател и заместник-председател. Има подробно описание на 

дежурствата, дадени както за подготовка на заседанията, така и за 

процесуално представителство и изготвяне на документи, преписки 

за Административен съд – Казанлък, във връзка с дела, образувани 

срещу решения на ОИК – Казанлък. Затова предлагам исканите 

възнаграждения да бъдат изплатени. Към преписката има контролен 

лист и счетоводна справка. Моля да гласуваме. 
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Нямам повече доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 16 членове: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам Ви искане за изплащане 

на възнаграждение, с вх. № МИ/27-263 от 12 декември. Искането е 

от ОИК – Родопи за проведени 2 заседания на ОИК и 4 дежурства. 

Заседанията са проведени, както следва: на 6 декември във връзка с 

уведомление от председателя на Общинския съвет – Родопи, 

относно неположил клетва общински съветник. На заседанието са 

присъствали 11 членове. 

Второто заседание е от 10 декември във връзка със 

заличаване на общински съветник и обявяване за избран на 

следващия от листата. Присъствали са 12 членове. 

Първите две дежурства са на 5 и 9 декември във връзка с 

подготовка на материали за заседанията на ОИК. Третото дежурство 

на 11 декември е във връзка с изпращане на заверено копие от 

Решение 161 на ОИК до председателя на ОС – Родопи. Четвъртото 

дежурство е от 12 декември и е във връзка с окомплектоване и 

изпращане на ЦИК на жалба срещу Решение № 161. 

Искането е комплектовано с всички необходими документи. 

На всички дежурства са участвали по двама членове на ОИК. 

Изготвени са контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да вземем решение за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Родопи, за 2 заседания и 4 дежурства на 

стойност 1689,10 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада: 

2 заседания, 4 дежурства на ОИК – Родопи. Има ли въпроси? Няма. 
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Моля, процедура за гласуване на протоколното решение за 

възнаграждение на ОИК – Родопи. 

Гласували 16 членове: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Имате ли друг доклад, колега Войнов? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам Ви искане за изплащане на 

възнаграждение с вх. № МИ/27-265 от 13 декември. Искането е от 

ОИК – Стражица. То е за едно проведено дежурство на 12 декември 

във връзка със завеждане на писмо от областния управител на 

Велико Тръново, изготвяне и изпращане на отговор на цитираното 

писмо. Дежурството е дадено от двама членове на ОИК – 

председателя и секретаря. Към искането е приложена 

кореспонденцията с областния управител. Изготвени са контролен 

лист и счетоводна справка.  

Предлагам да вземем решение за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Стражица за едно дадено дежурство на 

стойност 121,03 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

Едно дежурство. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 16 членове: за – 16  (Александър Андреев, Бойчо 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Имате ли още доклади? Не. 

Колега Николов, имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо председател. 
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Уважаеми колеги, докладвам Ви заявление с вх. № МИ/227-

233 от 5 декември 2019 г. от ОИК в Габрово за изплащане на 

възнаграждение за осъществени дежурства и заседания. 

В документацията се моли одобряване на разход във връзка с 

проведено заседание на 5 ноември 2019 г. Напомням, че в община 

Габрово не се произведе втори тур на изборите за кмет на община и 

за кмет на кметство. Предмет на заседанието на 5.11.2019 г. е бил 

подготовка на преписки, депозиране на преписка за 

Административен съд – Габрово, във връзка с образувано дело от 

административен характер по жалби за определяне на изборните 

резултати. 

Дежурствата са 4 на брой: на 7, 11, 12 и 14 ноември 2019 г. 

Дежурството на 11 ноември е относно осъществено процесуално 

представителство по образуваното дело; на 7, 11 и 14 ноември, 

съгласно документацията се моли за плащане на суми във връзка с 

подготовка на делото, а именно: допълнително окомплектоване на 

книжа и материали, изготвяне на писмена защита, осъществено на 

14 ноември, и на 11 ноември в дежурството са изготвени  

удостоверения по чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс (ИК).  

Налице са изискваните документи относно осъществените 

дежурства, осъщественото заседание. Сумата, за която се търси 

одобрение, заедно с осигурителните вноски, е 1365,91 лв. общо. 

Моля за протоколно решение за одобряване на този разход. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси към 

докладчика, колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 14 членове: за – 14  (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,  Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият доклад по тази точка 

касае ОИК в Плевен. Постъпило е искане с вх. № МИ/27-238 от 
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6 декември 2019 г. Искането е с предмет: изплащане на едно 

дежурство, което е само за председателя на ОИК. Възлиза на 

63,84 лв. ведно с осигурителните вноски. Съгласно документите 

предметът на дежурството е процесуално представителство, 

осъществено само от председателя на ОИК, по дело 12-10/2019 г., 

състояло се на 4 декември 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада.  

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение: възнаграждение само за дежурство само за председателя 

на комисията. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,  Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

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

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият доклад е относно ОИК в 

Ловеч. Искането е с вх. № 27-245 от 9 декември 2019 г . Искането за 

изплащане на възнаграждение е във връзка с проведено заседание на 

комисията на 5 декември 2019 г. В заседанието са присъствали 

10 членове на ОИК. Предмет на това заседание е приемане на 

писмено становище относно постановено Решение № 188/27 

ноември 2019 г. Писменото становище е до Административен съд – 

Ловеч. 

Търси се изплащане на възнаграждение за 4 броя дежурства: 

на 20, 21, 27 ноември и 4 декември 2019 г. Предметът на 

дежурствата е, както следва. На 20 ноември е имало съдебно 

заседание, в което е участвал председателят на ОИК като 

процесуален представител по дело № 517/2019 г. на АС – Ловеч. На 

21 ноември се е осъществил оглед във връзка с висящото дело на 

изборни книжа и материали по допусната съдебно-техническа 

експертиза. Съответно дежурството на 27 ноември също е с предмет 

процесуално представителство, второ съдебно заседание по 

висящото дело. Последното дежурство, което е проведено на 4 

декември, е във връзка с подготовката на документите за 
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заседанието на 5 декември. Това е предметът на 4-те дежурства. На 

5 декември, както казах, е заседавала ОИК. Общо сумата за тези 

4 дежурства и едно заседание възлиза на 1022,77 лв. с 

осигурителните вноски. Налице е изискуемата документация. 

Искането е подписано от председателя и секретаря на ОИК. 

Моля за протоколно решение за одобряване на този разход. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли изказвания, 

колеги? Подробен доклад, няма въпроси. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 14 членове: за – 14, (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Имате ли друг доклад? Моля. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо председател.. 

Следващият доклад е по отношение на ОИК в Джебел. 

Искането е с вх. № МИ/27-264 от 12 декември 2019 г. Става дума за 

2 броя проведени заседания на ОИК. Първото е на 14 ноември 

2019 г. второто е от 19 ноември. На 14 ноеври дневният ред на 

заседанието е бил вземане на решение за предаване на бюлетини, 

изборни книжа и материали в изпълнение на чл. 33, а в чл. 87, ал. 1, 

точка 33 от Изборния кодекс. Съответно са присъствали 8 членове 

на ОИК. На следващото проведено заседание на 19 ноември 2019 г. 

предмет на заседанието е подготовка и оформяне на документация, 

която ОИК да предаде съгласно Решение № 141. 

Интерес представлява дежурството, състояло се на 

20 ноември. Съгласно въпросните решения на ОИК само трима 

нейни членове трябва да предадат въпросните изборни книжа и 

материали на общинската администрация. Явили са се обаче 

четирима членове. Тримата членове, които са били упълномощени: 

председателят госпожа Хаджиева, секретарят господин Юсеин и 

член Минчев, явил се е и четвърти член на ОИК, включен е в 
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заявката за изплащане на възнаграждение по повод на това 

дежурство.  

Предлагам да се изплати възнаграждение за това дежурство 

само  на тримата членове, които са били изрично упълномощени с 

решение на ОИК. В този смисъл предлагам протоколно решение за 

одобряване на общ разход за двете заседания и за дежурството на 

трима членове, възлизащ на 1118,88 лв., ведно с осигурителните 

вноски. Считам, че четвъртият член се е явил по собствено желание. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Четврътият член се е явил без правно основание, без 

упълномощаване. 

Има ли изказвания и друго разбиране, колеги, извън това на 

докладчика?  

Колегата Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: От докладваното е ясно, че са 

упълномощили трима, но мисля, че след като ОИК прави искане за 

четирима колеги, които реално са присъствали, би трябвало да 

уважим това искане и да платим на четвъртия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Да гласуваме ли това 

Ваше предложение, колега Цанева? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз подкрепям Цанева. Тук става въпрос 

за предаване. Комисията е съставена от различни представители на 

политически сили. Явно е проявил желание. В искането на 

комисията след това имплицитно се съдържа промяна на решението 

им за трима. Иначе не биха поискали възнаграждение за четвъртия, 

ако комисията не одобрява неговото явяване. Трябва да се плати, не 

е масов случай. 

Друго беше с делата, когато един или двама направили 

процесуално представителство, пък в залата присъствали шест, да 

гледат. Ясно е, че там не е. Тук, след като е участвал още един член 

на комисията, следкато се иска взънаграждение и има подписи на 

председател и секретар, мисля, че трябва да се изплати. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Други изказвания, 

колеги? 

Колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз поддържам първоначалното си 

мнение, защото има нарочно решение на едно от двете заседания, от 

14 ноември, че трима членове трябва да извършват тази дейност. 

Съответно видно от справката до нас, е подписана само от 

председателя и секретаря. Ако ОИК поименно не беше определила 

състав, да се заплати на колкото са се явили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме 

предложението на госпожа Цанева да се заплати на четиримата 

членове на комисията за едното дежурство. 

Гласували 15 членове: за – 7 (Александър Андреев, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова,  Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Таня Цанева), против - 8 (Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 

Кристина Стефанова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева).  

 Колеги, не се приема предложението. 

Колеги, моля да гласуваме предложението на докладчика – 

протоколно решение за изплащане на възнаграждение. 

Гласували 15 членове: за – 13,  (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева, 

Ивайло Ивков), против – 2 (Севинч Солакова и Таня Цанева). 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последен доклад, уважаеми колеги.  

Постъпило е искане с вх. № МИ/27-274 от 13 декември 

2019 г. за изплащане на дежурство на ОИК – Гурково. Искането е за 

дежурство от 13 декември 2019 г., в което са участвали 

председателят, секретарят и заместник-председател на ОИК. 

Предмет на дежурството е било представяне на разследващи органи 

на РУ на полицията – Казанлък, заверени копия на Решение на ОИК 

във връзка с образувано досъдебно производство. Представени са 
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надлежни документи, от които е ясно, че дежурството наистина е 

осъществено от трима членове на ОИК. 

Моля да се одобри разход ведно с осигурителните вноски на 

тримата членове на ръководството в размер на 178,22 лв. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 16 членове: за – 16, (Александър Андреев, Бойчо 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Колега Стефанова, заповядайте. 

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

27-258 от 11 декември 2019 г. сме получили искане от ОИК – 

Кюстендил, за поемане на задължение и изплащане на 

възнаграждение за проведено дежурство на 11 декември 2019 г. от 

председател и секретар във връзка с окомплектоване на документи 

за проведени три административни дела на Кюстендилския 

административен съд. Възнаграждението е в размер на 121,03 лв. 

Моля за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,  Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева, Ерхан Чаушев), 

против – няма. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-27-259 от 12 

декември сме получили искане от ОИК – Гоце Делчев, за проведени 

3 заседания и едно дежурство. Заседанията са проведени на 14 и 28 



18 
 

ноември и на 3 декември 2019 г. Дежурството е проведено на 26 

ноември. 

По-особеното в преписката е, че искането е озаглавено 

дежурство във връзка с провеждане на заседания. Вчера се свързах с 

председателя на комисията госпожа Кехайова. Уточнихме 

информацията, че става въпрос за проведени три заседания, на които 

са взети три отделни решения, и едно дежурство за влизане в 

запечатано помещение и намиране на изборни книжа, които са 

7 чувала от 7 секции. На дежурството е присъствала цялата комисия. 

Тя потвърди това. Предлагам одобрение за изплащането на 

възнаграждения в размер на 2480,45 лв. във връзка с провеждане на 

три заседания и едно дежурство на ОИК – Гоце Делчев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси, 

колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. Дежурство на цялата ОИК. 

Гласували 16 членове: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева, Ерхан Чаушев), 

против – няма. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Постъпило е искане с вх. № МИ-

27-276 от 13 декември от ОИК – Горна Оряховица, за изплащане на 

възнаграждения във връзка с проведени 5 заседания на 14, 18 и 26 

ноември, и 9, и 13 декември. Има приложени към преписката 

протоколи от проведените заседания. Заседанието от  

14 декември е относно предсрочно прекратяване пълномощията на 

общински съветник. Заседанието от 9 декември 2019 г. е във връзка 

със запознаване с жалба от „БСП за България” и образувано дело 

294, както и взето решение за представляващ пред Административен 

съд – Горна Оряховица. На 26 ноември има запознаване с решение 

на Административен съд – Горна Оряховица, както и определяне на 
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процесуален пресдтавител. На 14 и 18 ноември 2019 г. има 

аналогичен дневен ред, съгласно протоколите. 

Предлагам да бъде изплатено възнаграждение за проведени 

5 заседания на ОИК – Горна Оряховица, в размер на 3571,05 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли изказвания, 

колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,  Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева, Ерхан Чаушев), 

против – няма. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Нямам повече доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колега Йосифова, 

имате думата. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, постъпило е искане за заплащане на 

възнаграждение от ОИК – Чепеларе. Искането е за две заседания, 

съответно на 13  и 21 ноември 2019 г. във връзка с приети решения 

за обявяване на избран на общински съветник. И двете заседания са 

с такъв предмет. Приложили са протоколи и самите решения. 

Искането включва председател, двама заместник-председатели, 

секретар и съответно 8 членове от първото заседание, 9 членове на 

второто заседание. Общата сума е 1318 лв. с осигурителни вноски. 

Предлагам да го уважим. Има и контролен лист за извършен 

предварителен контрол. Мисля, че искането е безспорно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси към 

докладчика, колеги? Не виждам. 

Моля, процедура за гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 17 членове: за – 17 (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,  Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 
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Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева, Ерхан Чаушев),  против – няма. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Нямам друг доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Стойчева, 

заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам искане за 

изплащане на възнаграждение за членовете на ОИК – Самоков. Към 

искането е приложена справка, подписана от председателя и 

секретаря на комисията, за проведените дежурства, за какво са 

проведени дежурствата и от кои членове на ОИК – Самоков. 

Дежурствата са съответно на 28 ноември, 2, 4, 5, 11 и 12 декември 

2019 г. Към искането има счетоводна справка за размера на исканите 

възнаграждения на стойност 1347,29 лв. и контролен лист за 

извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор. 

Предлагам да уважим искането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси към 

докладчика? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове: за – 14 (Георги Баханов, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева),  против – няма.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Нямам повече доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожо Георгиева, 

заповядайте, имате думата. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. 

Колеги, докладвам Ви искане от ОИК – Хаджи Димово, за 

изплащане на две дежурства, и двете дадени от председател, 

заместник-председател и секретар, едното на 5 декември 2019 г. във 

връзка с процесуално представителство по административно дело в 

Административен съд – Благоевград; второто е дадено на 9 декември 

във връзка с подготовка и предаване на изборните книжа и 
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материали на общинската администрация в Хаджи Димово. 

Приложена е справка за проведените дежурства и извършените 

дейности, както и контролен лист и счетоводна справка. Сумата е в 

размер на 356,44 лв. 

Предлагам да вземем решение, с което да одобрим сумата за 

2 дежурства, дадени от ОИК – Хаджи Димово. 

Колегата Арнаудов докладва за дежурства в ОИК – Хаджи 

Димово, които са дадени до края на месец ноември 2019 г. Тези, 

които докладвам аз, са от месец декември. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада. Има ли въпроси, предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване възнаграждението на 

ОИК – Хаджи Димово. 

Гласували 13 членове: за – 13  (Георги Баханов, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева),  против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Имате ли друг 

доклад, госпожо Георгиева? Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви искане за 

изплащане на едно дежурство от ОИК – Оряхово. Дежурството е 

осъществено на 12 декември 2019 г. от председател, секретар и член 

на комисията. То е във връзка с подготовка на документи, изискани 

от Сметната палата. Съответно е приложена справка, налице са 

контролен лист и счетоводна справка. Сумата е в размер на 

174,23 лв. 

Предлагам с решение ЦИК да одобри тази сума за дежурство, 

дадено от ОИК – Оряхово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада. Има ли предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове: за – 13  (Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,  
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева),  против – няма.  

Друг доклад имате ли? Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви искане от 

ОИК – Червен бряг, за изплащане на едно дежурство, дадено от 

секретар и член на комисията на 13 декември 2019 г. във връзка с 

подготовка, окомплектоване и подготвяне на документация на 

хартиен и технически носител във връзка с настъпили промени в 

състава на Общинския съвет – Червен бряг, съгласно изискванията 

на КПКОМПИ. Приложена е справка, както и контролен лист, и 

счетоводна справка. Сумата е 110,39 лв.  

Предлагам на ЦИК да одобри тази сума за едно дежурство от 

ОИК – Червен бряг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове: за – 12  (Георги Баханов, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, аз съм 

наред в списъка с докладчици. Искам да докладвам постъпило 

предложение за изплащане на възнаграждение на ОИК – Айтос, 

област Бургас. Колегите са изпратили пълна и подробна справка. 

Става въпрос за едно заседание и за 7 дежурства. Заседанието е 

проведено на 16 ноември 2019 г. Присъствали са председател, 

двамата заместник-председатели, секретар и шест членове. То е във 

връзка с образувани две административни дела пред 

Административен съд – Бургас. Съответно дежурствата са от 

председател и член на комисията на 11, 14, 15, 18, 19, 21 ноември и 

на 5 декември 2019 г. Дежурствата са във връзка с подготовка за 

заседания и участие на председател и член като процесуални 

представителства в двете административни дела в Административен 
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съд – Бургас. Приложени са абсолютно всички документи,  

включително протоколите от съдебните заседания, протоколът от 

заседанието на ОИК, решението за изготвеното становище по 

делата, както и счетоводна справка, и контролен лист. Общият 

размер на сумата е 1512,21  лв. 

Предлагам да изплатим тези възнаграждения на ОИК в 

Айтос. 

Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Георги Баханов, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Нямам друг доклад в тази точка. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви МИ-27-255 от 11.12.2019 г. 

Искането е за изплащане на възнаграждение на ОИК – 

Димитровград. Проведено е заседание на ОИК – Димитровград, 

както казах, на 4.12.2019 г. за предсрочно прекратяване на 

пълномощията на общински съветник поради подаване на оставка и 

обявяване на избран за общински съветник на следващия в 

кандидатската листа на партията. 

Съответно към преписката са приложени протокол под 

съответния номер – 47, както и самото решение на ОИК – 

Димитровград. На заседанието са присъствали председател, двама 

заместник-председатели и 6-има членове. Към преписката е 

приложен контролен лист под съответен номер от 12.12.2019 г., 

както и счетоводната справка. Размерът на исканите възнаграждения 

е 497,42 лв. ведно с осигурителните вноски. Преписката е 

окомплектована в цялост. 

Колеги, предлагам в тази връзка да вземем решение за 

изплащане на съответните суми на ОИК – Димитровград, за 

проведеното заседание на 4.12.2019 г. Благодаря Ви. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове: за – 14  (Бойчо Арнаудов, Георги 

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

Кристина Стефанова,  Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева),  против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Джеров, имате ли друг доклад? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Нямам по тази точка. Благодаря. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Госпожо председател, 

докладвам вместо колегата Андреев. 

Уважаеми колеги, постъпило е искане за изплащане на 

възнаграждение на ОИК в Ямбол. Става въпрос за две заседания. 

Първото е на 13 ноември 2019 г. Присъствали са председател, 

двамата заместник-председатели, секретарят и 7 членове. Става 

въпрос за промяна в състава на Общинския съвет. Следващото 

заседание е на 20 ноември. Отново присъстват председател, двама 

заместник-председатели, секретарят и 7 членове. То е също за 

подадена оставка от общински съветник и за обявяване на 

следващия в листата. Проведени са 3 дежурства от председателя на 

ОИК – Ямбол. Първото дежурство е на 19 ноември, следващото е на 

21 ноември, третото е от 28 ноември 2019 г. И трите дежурства са 

само от председателя. Приложени са всички необходими документи. 

Има контролен лист и счетоводна справка.  

Колеги, предлагам да одобрим с протоколно решение 

възнаграждението на ОИК – Ямбол в размер общо на 1407 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

Има ли изказвания? 

Моля, процедура на гласуване на протоколното решение за 

изплащане на възнаграждение на ОИК – Ямбол. 

Гласували 14 членове: за – 14  (Бойчо Арнаудов, Георги 

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



25 
 

Кристина Стефанова,  Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева),  против – няма.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Уважаеми колеги, ще докладвам 

още едно писмо на колегата Андреев с вх. № МИ-15-1657 от 

16 декември 2019 г. Това е писмо от ОИК – Павел баня, която иска 

да бъдат преведени пътните разходи и са приложени пътни листове 

на 6 човека – членове на ОИК, които не са с постоянен адрес в Павел 

баня. 

Колеги, аз лично правя предложение това да бъде изпратено 

на общинската администрация в Павел баня за изплащане на 

пътните разходи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Предлага се изпращане по компетентност на общинската 

администрация. 

Други предложения има ли? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложението за 

изпращане по компетентност. 

Гласували 13 членове: за – 13 (Георги Баханов, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  В тази точка, госпожо 

председател, нямам повече доклади. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Баханов, имате 

думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, връщам Ви на доклад с искане от ОИК – 

Струмяни, вх. № МИ/27-220 от 3.12.2019 г. Ако си спомняте, в 

доклада имаха доста искания за изплащане както за заседания, така и 

за дежурства. Тъй като за 4 от дежурствата не бяха представили 

доказателства за каква дейност са извършени, отложих доклада си. 

От деловодството на ЦИК са се свързали с председателя на ОИК – 
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Струмяни, за да изпрати допълнителни данни, факти и доказателства 

относно датите, посочени за дежурствата, защото при 

първоначалното искане нямаше такива. 

С вх. № КМ/27-220 от 17.12.2019 г. по имейла на ЦИК е 

постъпило писмо, в което се уточняват за 4-те дежурства какво са 

извършили даващите тези дежурства. Докладвам Ви искането в 

цялост. 

ОИК – Струмяни, желаят да им изплатим възнаграждения за 

членовете на комисията в размер, определен с Решение № 16-66 от 

8.11.2019 г. на ЦИК или в съответствие с методиката по чл. 57, ал. 1, 

точка 7 от Изборния кодекс за дежурства и заседания след изтичане 

на 7-дневния срок от обявяване на резултатите от изборите, както 

следва. 

Колегите, първото е за дежурство на ОИК – Струмяни, на 

5.11.2019 г. в размер на 377 лв. за тържествена сесия и полагане на 

клетва от новоизбраните кметове и общински съветници съгласно 

приложен списък. 

Второ, дежурство на ОИК – Струмяни, на 6.11.2019 г. в 

размер на 337 лв. за окомплектоване на преписка във връзка с 

обжалване на решение № 113 от 28.10.2019 г. на ОИК – Струмяни, 

за определяне на избраните общински съветници за община 

Струмяни и образуване на административно производство в 

Административен съд – Благоевград. Има пак приложен списък. 

Точки 3 и 4 са разходи за пътуване в размер на 16 лв. Едното 

е за член на ОИК, чийто постоянен и настоящ адрес не са в 

населеното място, където се провежда заседанието, по маршрут 

Благоевград – Струмяни, Струмяни – Благоевград. 

Другото пак е за 16 лв. за две лица – на 13, за явяване на 

заседание на Административен съд – Благоевград, по дело № 1160 

по маршрут Струмяни – Благоевград – Струмяни. 

5. Следващото искане е за дежурство на ОИК – Струмяни, на 

7.11.2019 г. в размер на 73 лв., съгласно приложен списък. 

6. Дежурство на 8.11.2019 г. – пак 83 лв., съгласно списък. 



27 
 

7. Заседание на ОИК – Струмяни, на 9.11.2019 г. за 

постановяване на решение във връзка с образувано административно 

производство на Административен съд – Благоевград, в размер на 

294 лв. 

8. За дежурство на ОИК – Струмяни на 11.11.2019 г. в размер 

на 80 лв. 

9. Дежурство на ОИК – Струмяни на 12.11.2019 г. в размер на 

86 лв. 

10. За явяване в Административен съд – Благоевград, на 13.11 

на членове на СИК в размер на 131 лв. 

За явяване в Административен съд на 19.11.2019 г. на 

членове на СИК във връзка с образуване на административно 

производство – 48 лв. 

За явяване в Административен съд – Благоевград, на 

28.11.2019 г. също на членове на СИК в размер на 48 лв. 

Последното е за дежурство на ОИК – Струмяни,  на 

29.11.2019 г. за предаване на изборни книжа на общинска 

администрация в размер на 212 лв. съгласно списък. 

За пълнота на доклада, уважаеми колеги, тъй като за 

дежурството на ОИК на 7.11.2019 г. нямаше данни, с допълнително 

писмо се уточни, че е във връзка с представяне на административна 

преписка в административен съд – Благоевград, по образувано 

административно производство. 

Дежурството на 8.11.2019 г. е във връзка със запознаване и 

завеждане на електронната кореспонденция от ЦИК. 

На 11.11.2019 г. е с оглед преглед на електронна и 

обикновена поща предвид на образуваното административно 

производство. Дежурството е дадено от двама члена. 

На 12.11.2019 г. е във връзка с преглед на документи и 

подготовка на ОИК за явяване в Административен съд – 

Благоевград, по образувано административно производство пред 

Административния съд в Благоевград. Участвали са заместник-

председател и секретар.  
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Представен е протокол от 5.11 за заседанието на ОИК, 

списъкът на членовете, присъствали на тържествената сесия, на брой 

9, списък на приложените дежурства по датите, както ги изчетох 

преди малко, приложени са призовки за страните, разпореждане на 

Административен съд – Благоевград, протоколи на ОИК, проекти на 

решения от тези заседания, приложени са подробни списъци за 

всяко едно от дежурствата, както и приемо-предавателен протокол 

за предаване на общинската администрация на изборни книжа и 

материали. 

Уважаеми колеги, общата сума, която желаят да им бъде 

изплатена, е в размер на 2308,88 лв. с осигурителните вноски за 

всички заседания и дежурства, които Ви докладвах подробно. 

Уважаеми колеги, предлагам с оглед указанията на ЦИК, 

дадени допълнително, за уточняване на вида дейност, която са 

осъществили, да бъдат изплатени възнаграждения за положените 

дежурства и проведените заседания от членовете на ОИК – 

Струмяни, както Ви докладвах.  

Има изготвена счетоводна справка, контролен лист от 

счетоводството за проверка на размерите на исканите 

възнаграждения, които са приложени към преписката. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Има ли въпроси към докладчика? Докладът беше обстоен. Няма 

изказвания. 

Моля, процедура на гласуване на предложеното протоколно 

решение за одобряване възнагражденията на ОИК – Струмяни, за 

дежурства и заседания. 

Гласували 13 членове: за – 13 (Георги Баханов, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Колеги, пропуснах да докладвам исканията по точки 3 и 4 в 

писмото, а именно за заплащане разходите за пътуване в посочените 

размери на трима членове на ОИК – Струмяни, които са пътували. 
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За тях няма приложени разходооправдателни документи, а и да 

имаше приложени такива, ЦИК не е компетентна да ги изплати. В 

тази част предлагам с писмо да се изпрати на община Струмяни за 

вземане на отношение по точки 3 и 4 от искането на ОИК – 

Струмяни, за заплащане на разходите за пътуване на нейните 

членове. Община Струмяни да изиска необходимите 

разходооправдателни документи и да се произнесе дали е 

законосъобразно и правилно да се изплатят тези разходи за 

транспорт. Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Моля да гласуваме 

процедура за изпращане по компетентност на искането за 

компетентност на ОИК – Струмяни. 

Гласували 13 членове: за – 13 (Георги Баханов, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.  

Друг доклад имате ли в тази точка? Не. 

Колега Иванова, заповядайте по следващата четвърта 

точка: 

Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК с вх. № МИ/15-

1636 от 11.12.2019 г. от ОИК – Ботевград, ни е препратена жалба 

заедно с цялата административна преписка, подадена от Георги 

Цветанов Георгиев и Николай Славчов Велков – и двамата в 

качеството им на общински съветници в ОС – Ботевград, против 

решение № 229 от 5.12.2019 г. на ОИК – Ботевград. С посоченото 

решение ОИК – Ботевград, е прекратила пълномощията на 

общинските съвеници Георги Георгиев и Николай Велков и е 

обявила за избрани общински съветници следващите в листата 

Петър Петров и Пенка Николова.  

Колеги, в решението на ОИК е указано, че същото може да се 

обжалва пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му на основание 
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чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс. Независимо от посочения текст за 

реда, според който това тяхно решение подлежи на обжалване пред 

ЦИК, аз считам, че ЦИК не е компетентна да се произнесе по 

подадената жалба. Съгласно чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА решенията на 

ОИК, с която същата прекратява пълномощията на действащи 

общински съветнтици и обявява за избрани за общински съветници 

следващите в листата подлежат на оспорване в 7-дневен срок пред 

съответния административен съд по реда на чл. 459, ал. 1 от 

Изборния кодекс. Поради това предлагам цялата преписка, която 

впоследствие беше допълнена от ОИК с 2 протокола от заседание на 

ОС – Ботевград, да бъде препратена по компететнтост на 

Административен съд – София област, който в случая е 

компетентният административен съд да се произнесе по нея и да 

разреши спора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Интересен е казусът. Докладчикът казва по компетентност да се 

препрати на Административния съд, а не ЦИК, ЦИК не е 

компетентна, а съдът. 

Ако няма други предложения, колеги, моля процедура по 

гласуване жалбата да се препрати на Административен съд София 

област по компетентност. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Бойчо Арнаудов, Георги 

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева) 

Друг доклад имате ли, колега Иванова? 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви, че в 

ЦИК е получена призовка от Административен съд – Варна, с която 

комисията се призовава като ответник да се яви на 26.02.2020 г. в 

10.30 ч. в Административен съд  –  Варна,  по  административно 

дело  № 2425 от 2019 г.  Делото  е  със  страни  К. Б.  срещу  ЦИК.  

Докладвам  Ви  го  за  сведение,  колеги,   като  предлагам  с  оглед 

на  това, че делото е насрочено към края на м. февруари няколко дни 
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преди края на месеца да преценим кой ще представлява комисията – 

дали юрист или член на комисията. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, получили сме едно съобщение от 

Административен съд – Варна, по административно дело 3342 от 

2019 г., малко съм озадачена от изпратеното съобщение. Същото е 

образувано по жалба на СОПА (Сдружение за оптимизиране на 

правосъдето и администрацията) – за искане по ЗДОИ (Закон за 

достъп до обществена информация) и получения от ЦИК отговор. 

Първоначално от съда са изискали от нас да посочим имейла, от 

който ни е препратена жалбата. Това указание на съда е изпълнено. 

Сега съобщението е малко противоречиво, тъй като пише, че следва 

да отстраним нередовностите в жалбата. Всъщност жалбата е 

подадена от СОПА, същата е оставена без движение. Втората част от 

съобщението мисля, че касае ЦИК като ответник, а именно в 7-

дневен срок от получаването на това съобщение да попълним 

административната преписка, като представим документа, 

удостоверяващ връчването на обжалваното решение по реда на чл. 

39 от ЗДОИ, както и този, удостоверяващ датата, на която е приета в 

ЦИК жалбата на СОПА – Варна. 

Предлагам в указания срок да изпълним тези разпореждания 

на съда и да препратим необходимите документи с едно 

съпроводително писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

В 7-дневен срок за попълване на административната преписка. Ще 

бъде комплектована под ръководството на госпожа Иванова. 

Преминаваме към точка пета: 

Писма до прокуратури и МВР. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Започвам с постановление на Калина 

Кънчева – районен прокурор на районна прокуратура – Тетевен, 

което не е банално. Моля за Вашето внимание. Мисля, че е качено в 

днешната вътрешна мрежа. 

Става дума за 5 секции от ОИК – Тетевен. Какво е станало? 

По сигнал на една партия органите на реда са реагирали 
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своевременно. Видели са, че там се записва със записващи 

устройства, с камери. Прави се изводът, че тъй като (обърнете 

внимание на последната страница, дословно ще цитирам), говорят за 

фактическата обстановка, техническата експертиза, иззети са 

камерите, вижда се какво са заснели, вижда се абсолютно всичко. 

Направени са следните правни изводи. Единствено на записа от 

камера еди-коя си в изборно помещение ОУ „Христо Ботев” се 

вижда вътрешността на една изборна стаичка. Всички останали 5 

тъмни стаички на записите на 4-те камери от изборния ден в ОУ 

„Христо Ботев”, Глогово и ОУ „Васил Левски” в село Български 

извор се виждат на заден план на записите, без да се вижда тяхната 

вътрешност. На никой от записите, заснемащи изборните 

помещения, съхранени и предоставени за изследване, не се вижда и 

не е заснет конкретният вот на избирателите, а именно не се вижда  

отбелязването на конкретни имена на кандидати за кметове и 

общински съветници. 

С оглед на това правят извод, че не е налице престъпен 

състав, тъй като не е разкрита тайната на вота. Завършват обаче 

така: „Налице са обаче доказателства за пропуски в работата на 

председателя и членовете на ОИК – Тетевен, както и председателите 

и членовете на СИК еди-коя си и еди-коя си – изброяват петте СИК. 

Налице е и неизпълнение на Решение № 14-44/МИ от 18.10.2019 г. 

на ЦИК, съгласно което ОИК осъществяват контрол за наличие на 

включващи заснемащи устройства в изборните дни в помещенията 

за гласуване. Очевидно такъв в помещенията на територията на 

община Тетевен не е бил осъществен.” 

Накрая препращат на ЦИК за сведение, че прекратяват 

наказателното производство, но го изпращат и по компетентност, 

ако преценим, с оглед на нашите правомощия, да наложим 

съответните наказания. 

Случаят е такъв: пет училища, в които е имало камери. 

Разпитвани са директорите, имало е технически експертизи, 

своевременно са реагирали. Това е важен извод. Камерите са били 

поставени за някакви зрелостни изпити, но просто не са спрени. 
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Ако искате, сега да бъде за сведение. Нямам готово 

предложение да установяваме нарушение и какво можем да накажем 

ОИК – Тетевен, или въпросните СИК-ове – още по-малко. Хубаво е, 

че не е заснет вот. Заснети са обаче всички, които са отишли да си 

упражнят правото. 

Не е изпълнено нашето решение и не ни е сведено. Не знам 

дали ОИК са били информирани. 

На този етап Ви го предлагам за сведение. Преписката мисля, 

че е качена. Прегледайте я, винаги мога да се върна към 

докладването, ако има предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Предлагам да 

приключим преписката. Аз също не виждам и не мисля, че трябва да 

налагаме наказания. С какво е нарушен изборният процес в случая? 

Формално е установено, че са работили камерите. Ако е оспорен 

изборният резултат, на това основание би могло съдът  да се 

произнесе. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ясно е, че не е нарушена тайната на самия 

вот – това е безспорно установено и е хубаво. Има едно  нарушение. 

Може би да обърнем внимание на председателя на ОИК – Тетевен, 

но го предлагам на вниманието на ЦИК, че се е случило. Не сме 

били уведомени за това нещо. 

Разбирам, че няма предложение, остава за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате ли друг доклад?  

Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият доклад, колеги, не е качен. 

Прокурор от СРП Тодор Куюмджиев ни казва така: „Установих, че 

не са налице достатъчно данни за образуване на досъдебно 

производство за извършване на престъпление от общ характер и по-

конкретно по чл. 188. Касае се за жена, гласувала в Република 

Корея, а е излязла с настоящ адрес Австралия. 

Пратили сме бланковите банални писма от ГД ГРАО, нашето 

решение, в което да прави проверка. Видно е, че липсва настоящ 

адрес, но въпреки това въпросният районен прокурор ни казва, че 

поради това и на основание чл. 45 от ЗСВ (Закона за съдебната 
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власт) разпорежда да му бъдат предоставени копия от изборните 

книжа и материали, използвани при произвеждането на изборите, в 

това число подадените декларации по чл. 60, ал. 2 от Изборния 

кодекс от избирателна секция еди-коя си, държава Корея. Изрично 

да бъде посочено конкретното основание за включване на лицето К. 

С. Н. Казвам Ви това, защото не е качено, да видите моя отговор. 

Писмото да бъде допълнено по следния начин. В 

предпоследния абзац след думите „в нарушение на изборния кодекс” 

да сложим запетайка, „тъй като лицето не е разполагало с ефективно 

избирателно право”, за да е ясно защо му се плаща. 

Долу още един абзац. Казваме, че няма декларация по чл. 60, 

ал. 2. Като извършим проверка, Ви моля за протоколно решение, с 

което да разрешим достъп до помещението, в което се намират, дали 

е налице декларация на лицето, че разполага с избирателни права. Тя 

не е изпращана на прокуратурата, не е правена провервка. В 

зависимост от резултата от проверката едно изречение: „Изпращаме 

Ви декларация” или „Не е налице декларация на лицето по чл. 33, 

ал. 2, че разполага”. 

Моля да одобрим писмото с този текст и с това допълнение, 

което да направя след извършване на проверката с оглед 

оперативност и настъпващите Коледни празници. Да бъде изпратено 

само с това изречение в зависимост от проверката. Трябва да влезем 

в помещението, да вземем протоколно решение. Предлагам да 

извършим цялостна проверка, да издирим тази деклараця, тя му 

трябва. Казвам това от опита ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте двете 

предложения: отговор и преди това – протоколно решение. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Този отговор ще е в зависимост от 

проверката в помещението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Колеги, моля, процедура по гласуване на протоколно 

решение за отваряне на помещението и за проверка, след което да се 
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допълни отговорът с резултата от проверката. Гласуваме и отговора 

във вида, в който е предложен, плюс допълнението. 

Гласували 14 членове: за – 14  (Георги Баханов, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Друг доклад имате ли по тази точка? Не. 

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, първо докладвам постановление с 

вх. № ЕП/0984 от 16.12.2019 г., което е за изпращане на преписка по 

компетентност от Районна прокуратура – Благоевград, я изпращат на 

Разлог. Сигналът е за лице, упражнило правото си на глас в секция в 

град Банско, а е установено, че град Банско е по компетентност към 

териториалната дирекция на Районен съд – Разлог, респективно на 

Районна прокуратура – Разлог. Изпращат го по компетентност. 

Докладвам за сведение. 

Искам да докладвам писмо с вх. № ЕП/09-83 от 13.12.2019 г.. 

По наша жалба има отмяна на Постановление на Районна 

прокуратура – Дупница, от 15.11.2019 г., с което е отказано да се 

образува досъдебно производство по описана преписка и тя се 

връща на Районна прокуратура – Дупница, за предприемане на 

нужните действия по правилното приложение на закона, в  

изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на 

настоящето постановление. Това е по наша жалба, тъй като 

считахме, че неправилно е постановен отказ да се образува 

досъдебно производство при Районна прокуратура – Дупница, тоест 

неправилно беше тълкувана разпоредбата от Изборния кодекс, 

касаеща живял през последните месеци в определено населено 

място. Мисля, че тогава прокурорът беше приел, че „живял” 

означава фактическото присъствие на лицето в конкретното 

населено място. Както се казва, нашата жалба е „хванала декиш” и 

постановлението е отменено и е върнато на Районна прокуратура  за 
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съобразяване с дадените указания. Може да го погледнете. 

Районната прокуратура е приела, че в случая липсват данни за 

осъществено престъпление от общ характер. Направен е извод в тази 

насока, като са изложени правни съображения, непритежаващи 

аргументация в нужната степен и при непълнота  на проведената 

проверка. За изясняване на обстоятелствата относно твърденията на 

Стефка Стоева, касаещи евентуално осъществено престъпно деяние, 

безусловно е нужно да се положат далеч по-сериозни усилия за 

изясняване на действителната фактология. В тази посока е 

необходимо да се снемат обяснения от всички членове на комисията 

в секция 16, в село Мала Фуча – Бобов дол, относно това защо и на 

какво основание са взели решение да допишат лицето С. А. в 

избирателния списък и същият да гласува. 

След попълване на преписка с необходимите материали, 

изясняващи обективната истина, респективно след провеждане на 

проверка по случая, а така също и след внимателна и обоснована 

преценка на релевантните факти, би могло да се направи 

състоятелен извод досежно наличието или отсъствието на 

достатъчно данни по чл. 211 за извършено престъпно деяние. Това 

са мотивите за връщане за доразследване на Районна прокуратура – 

Дупница. Окръжна прокуратура – Кюстендил, го връща към Районна 

прокуратура – Дупница. Към настоящия момент докладвам за 

сведение. Ще проследим случая. 

Колеги, с вх. № МИ/09-79 от Софийска градска прокуратура 

са ни изпратили протокол от заседанието и копие от свидетелство за 

съдимост, справка за съдимост от Районен съд – Ямбол, по 

отношение на лицето И. И. Т. с посочено ЕГН, което е осъдено на 

лишаване от свобода за срок от една година. Отложено е 

изпълнението на наказанието на основание чл. 66, ал. 1 от 

Наказателния кодекс за срок от 3 години. Това, което касае ЦИК в 

нейната дейност, е, че му е наложено наказание на основание 

чл. 167, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 6 от НК. С определението 

на СГС е наложено наказание „лишаване от право да заема 

определена държавна или обществена длъжност, свързана с 
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упражняването на избирателните права на гражданите, за срок от 

една година, считано от датата на влизане на присъдата в сила”. 

Записано е : „По компетентност съгласно правомощията Ви, като 

съобразите наказанието, свързано с лишаването от права на И. И. Т., 

с условията и сроковете, указани от съда”. 

По тази преписка, уважаеми колеги, на предходни заседания 

съм докладвал изготвено писмо до „Информационно обслужване” с 

въпрос дали лицето заема такава длъжност към настоящия момент, 

дали е било кандидат и т.н. за изборите за общински съветници и 

кметове. С писмо с вх. № МИ/00-139 от 29.11.2019 г. ни е изпратено 

такова писмо, с което е получен отговор, че лицето е било само 

кандидат за общински съветник от листата на ПП „Движение за 

права и свободи”  в ОИК – Ямбол. При провеждането на изборите на 

27 октомври партията е получила гласове под общинската 

избирателна квота, поради което не получава нито един мандат в 

Общинския съвет, следователно лицето не е избрано. 

Доколкото си спомням, имахме решение да изпратим този 

отговор на Софийска градска прокуратура. Ще направя справка дали 

е изпратено, ако не, да бъде допълнително изпратено и за 

предприетите действия от страна на ЦИК, какво сме предприели по 

компетентност. В писмото ни до „Информационно обслужване” сме 

указали, че следва да се има предвид това лице за предстоящи 

избори относно регистрацията му, да се следи дали същото ще бъде 

регистрирано за такъв с оглед наложеното му наказание в срока на 

това наказание – 1 година лишаване от права. Предлагам го за 

сведение. 

Следващото е ЕП/04-02-58 от 9.12.2019 г. от Областната 

дирекция на МВР – Велико Търново, РУ – Горна Оряховица. 

Началникът на РУ пише до председателя на ЦИК. Извършва се 

проверка по преписка, описана подробно, за приключването на 

която е необходимо изпращането на справка относно това дали е 

упражнило правото си на глас на проведените на 25.06.2019 г. 

избори за членове на Европейски парламент  от Република България 

едно лице Юри Николов Райновски, има ли данни посоченото лице 
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да е нарушило чл. 350 от ИК и в какво точно се изразяват, има ли 

данни за извършени други нарушения от посоченото лице, които 

представляват престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК и в какво точно 

се изразяват същите. Молят за спешност. 

Предлагам, ако в списъка не фигурира това лице, което ни е 

препратено до ГД ГРАО и препратено до всички прокуратури на 

територията на страната, които от своя страна възлагат 

предварителни проверки и образуването на досъдебни  производства 

на съответните РУ на МВР, ако го няма, отново да изпратим писмо 

до ГД ГРАО, за да ни отговори. Да препратим това писмо с молба за 

съдействие дали по отношение на цитираното лице са налице 

посочените факти и обстоятелства. Тогава да ги препратим на РУ на 

МВР – Горна Оряховица. Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, ако няма други 

предложения, моля за процедура на гласуване на предложеното 

писмо до ГД ГРАО. 

Гласували 13 членове: за – 13 (Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, с вх. № МИ/04-02 от 

9.12.2019 г. от Главна дирекция „Национална полиция” и подписано 

от заместник-директора старши комисар Николай Хаджиев във 

връзка с извършена проверка по посочена в писмото преписка и на 

основание чл. 4 от Закона за МВР е необходимо да им представим, 

забележете: копие от решение за критериите, на които следва да 

отговарят кандидатите за общински съветници. 

Второ, копия от документи, свързани с регистрацията на 

Цвятко Нейков Балабуров, кандидат за кмет на село Тъжа, Стара 

Загора, за участие в изборите за кметове и общински съветници на 

27.10.2019 г. и копие на решение на ЦИК относно журналистическо 

разследване на сайт „Трафик нюз”, касаещо евентуално оказан 

натиск срещу журналисти от депутат – кандидат за кмет от ПП 
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ВМРО, община Плевен. На последно място старши комисарят 

използва случая да ни благодари за ползотворното сътрудничество. 

Уважаеми колеги, по първото искане съм принтвал 

решението на ЦИК под № 943/МИ от 02.09.2019 г. относно 

регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и 

кметове на 27.10.2019 г ., където е описано кои имат право да бъдат 

избирани, и издигане на кандидатите, кандидатски листи и т.н. 

Предлагам да изпратим това решение. По отношение на останалите 

две точки, а именно – копия от документи, свързани с регистрацията 

на кандидат-кмета, и копие от решение на ЦИК, юристите провериха 

в регистъра на жалбите и сигналите, че няма такова решение и няма 

постъпила жалба относно оказван натиск от депутат и разследване 

на сайт „Трафик нюз”. По отношение на другите две точки 

предлагам да го препратим по компетентност на съответната ОИК, 

село Тъжа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте доклада, колеги. 

Отговор на единия въпрос и изпращане на другите два по 

компетентност. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове: за – 14 (Георги Баханов, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Колеги, и аз да докладвам по точката Доклади по дела, жалби 

и сигнали. 

Продължава моето ходене по районните съдилища. Вчера бях 

разпитана като актосъставител по дело с „Инвестор БГ”. 

Продължава да се прави същият довод: защо председателят на ЦИК 

и двамата свидетели участват в заседанието на ЦИК, когато се 

установява нарушение. Считат, че се нарушават правилата на ЗАНН. 

Утре съм свидетел по дело с Нова телевизия с втория 

изпълнителен директор. 
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Колеги, много моля, продължават да идват искания за 

възнаграждения на ОИК за проведени дежурства и заседания. 

Всички са разпределени. Моля до четвъртък за заседанието да сте 

готови със своите решения. 

Колеги, продължаваме с точка шеста: 

Доклад на Съвета за електронни медии. 

 Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Господин Андреев е докладвал 

този доклад на СЕМ на 12 октомври. Неговото предложение е 

докладът на СЕМ да остане за сведение на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, помните 

доклада. Стигнахме до извод, че няма какво да одобряваме. 

Минаваме към последната седма точка: 

Разни. 

Колега Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Първият доклад е свързан със сигурността на компютърната 

техника в ЦИК и затова предлагам да обсъдите дали да не го 

докладвам без камера. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам Ви писмо с входящ 

№ ЕП/06-309 от 13 декември 2019 г. Писмото е от и.д. кмета на 

община Тутракан. С него ни информира, че във връзка с решение 

№ 1244 на ЦИК е назначена комисия, на която е разрешен достъп до 

запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали. Основанието за разпечатването на помещението е 

извършваща се проверка от Районна прокуратура – Тутракан. От 
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помещението са извадени избирателни списъци на две секционни 

комисии във връзка с проведените избори за членове на 

Европейския парламент  от Република България през 2019 г., 

направени са копия на отделни страници и копия на декларации. 

След това списъците са върнати в помещението и то отново е 

запечатано по реда, указан в решенията на ЦИК. Докладвам Ви го за 

сведение. 

Последната преписка е постфактум. С писмо с входящ 

№ ЦИК-00-609 Държавна агенция Електронно управление” ни 

информира кои ще присъстват на работната среща, която се проведе 

вече. Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Николов, 

заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Имам два въпроса. За единия ще помоля в края на точката да 

го докладвам, по втория имам готовност да докладвам сега. 

Постъпи след като докладвахме по точката за 

възнаграждения, искане с вх. № МИ/27-294 от 17.12.2019 г. от ОИК 

– Плевен, във връзка с дадено дежурство от двама членове на 

комисията на 13.12.2019 г. Видях, че всичко е изрядно и предлагам 

днес да се произнесем по това искане за възнаграждение. 

Както казах, това дежурство е осъществено на 13.12.2019 г., 

на която дата двама членове на комисията – председателят и още 

един член, са дали дежурство и са предоставили изисквана 

информация на органи на дознанието на досъдебно производство 

във връзка с писмо, изпратено до ОИК – Плевен, и висящо 

досъдебно производство ЗМ/735 от 2019 г. Не знаем обаче 

стойността. 

Оттеглям и този доклад за последното заседание, както 

казахте. Не е овеществена стойността. Докладвам го за сведение на 

този етап. 

Моля да докладвам последния въпрос в края на точката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Йосифова има 

думата. Отсъства. 
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Колега Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Получихме току-що програмата за участие 

в наблюдението на изборите в Азербайджан. Ще бъде предадена на 

участниците. 

Следващите ми доклади са в папката ми за днешното 

заседание. 

Докладвам Ви протокол ЦИК-07-134, който получихме от 

Петата среща на Европейската мрежа за изборно сътрудничество, 

проведена на 27 октомври. Можете да се запознаете. Накратко ще 

Ви зачета от протокола. Имало е предложение за създаване на 

гореща телефонна линия и постоянен телефонен център в изборния 

ден на европейско ниво. В някои от държавите членки се предвижда 

възможност на гражданите да гласуват в която и да е секция за 

цялата страна. Проявен е интерес към безвъзмездните средства в 

подкрепа на националните изборни мрежи, обмен на мнения с 

председателството, с гражданското общество, прозрачност и 

дезинформация. Накрая на срещата е разгледана и одобрена 

Програмата на Мрежата за сътрудничество в изборите за 2020-

2022 г. За сведение. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Кои са участниците в тази мрежа, за да 

може ЦИК да съобрази действията си с вече създадена някаква 

мрежа, за да си подобри работата? Никаква информация към 

настоящия момент. Най-малкото: няма я тази програма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колега Чаушев, многократно сме имали 

доклади, а също така сме получавали и всички материали по повод 

на създадената Европейска мрежа за сътрудничество в изборите. 

Имаме и отделна папка. Там също ще намерите материали, 

докладвани на заседания. 

Кои са държавите? Всички европейски държави участват в 

тази мрежа без Великобритания. 
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По този повод беше създадена и в България Национална 

мрежа за сътрудничество в изборите. ЦИК има свой представител в 

тази Национална мрежа в България. 

По отношение на последната част от изказването Ви за 

Програмата 2020-2022 г., не ни е изпратена. Вероятно ще бъде 

изпратена на по-късен етап, ако искаме да я получим. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че представителят на ЦИК в тази 

мрежа, не говоря за държавите, говоря за представителя на ЦИК 

заедно с другите институции в България, които са тази мрежа на 

наше национално ниво, какви документи имат. И евентуално тези 

документи, не протоколи кой какво прави, а в крайна сметка къде е 

съдържанието на тези документи, за да може ЦИК евентуално за 

следващите европейски избори що-годе да си натъмани дейността и 

горе-долу нещо да направи, освен да ходи наляво и надясно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колега Чаушев, по отношение на 

Националната мрежа може да се обърнете към госпожа Йосифова – 

тя е нашият представител. Гласували сме нейното участие. 

По отношение на това кой да ходи някъде, ние не сме 

присъствали, гласувахме, че няма да присъстваме на Петата среща. 

Ако там е имало материали, които са предоставени, няма как да 

знаем това поради неучастие. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Това, че ЦИК не е ходил, не означава, че 

някой държавен орган не е бил и не означава, че поне някой секретар 

от някое посолство не е присъствал и не означава, че не е писал 

доклад, както е и по закон. Това му е работата. 

Повърхностното докладване води до това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Искам да изясним доколко и 

продължава ли Националната изборна мрежа, какви заседания и 

каква програма има на национално ниво, за да можем наистина да 

разполагаме с цялата документация. 



45 
 

Искам само да обърна внимание по отношение на важността 

и участието на ЦИК. Тези въпроси бяха обсъждани на ниво държави 

– членки на Европейския съюз по време на Председателството на 

Република България. Тук, в София, докато се провеждаха 

заседанията на Изборна мрежа по въпросите на изборната мрежа, 

ЦИК не участваше в този състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Цанева, имате ли друг доклад? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви с вх. № ЦИК/07-154, 

че сме получили писмо, покана, тя е публикувана в моя папка от 

днешното  заседание. Писмото е от Лондонското училище по 

икономика и политически науки, Обсерватория  по избор на 

психология, Обединено кралство. Информира ни, че организират 

събитие, което ще се проведе на 6 февруари, съвпадащо със 

Световния ден на изборите – 6.02.2020 г. Събитието включва 

академичен семинар, нова книга, научно-изследователски проекти и 

онлайн алманах по избор на ергономика, семинар по проектиране на 

идеалната избирателна секция и кръгла маса, която ще се състои в 

парламента на Великобритания. 

Информират ни също така, че няма такса за събитието. Тъй 

като и те разполагат с ограничени финансови възможности, ще 

направят частично спонсориране на представители на избирателните 

комисии и органи за управление под формата на настаняване за две 

нощувки в хотел на събитието. Докладвам Ви го засега за сведение. 

Мероприятието е на 6.02.2020 г. и ще бъде качено в папка 

„Международна дейност” за запознаване от членовете на комисията. 

Докладвам Ви писмо от Български институт за правни 

инициативи, което сме получили вчера – 16.12.2019 г. Писмото 

всъщност ни препраща поканата, която получихме от 

Международната фондация за електорални системи, за обучението 

през месец февруари в Прага. Междувременно обсъдихме и 

решихме по този въпрос, че няма да участваме. Със същата дата – 

16.12.2019 г. сме изпратили писмо до офиса на Международната 
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фондация за изборни системи, че няма да участваме в този семинар. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колега Дюкенджиева, 

имате думата.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЦИК/11-25, качено в моя папка от днешното заседание, сме 

получили предложение от инж. П. Г. от Пловдив по повод на 

електронното гласуване. Докладвам Ви го на този етап само за 

сведение. Господинът предлага да се гласува чрез банковата система 

на България. На този етап е само за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, да Ви докладвам 

първо изготвения от госпожа Гергана Младенова отчет по 

изпълнението на план-сметката за разходите за изборите за 

общински съветници и за кметове, приета с ПМС № 210 от 28 август 

2019 г. Виждате, че докладната записка е с № ЦИК/09-238, за да 

може да видите към приложението отчета по отделните точки от 

ПМС-то. Общо неизразходваните средства по план-сметката са 

374 183 лв. Посочена е разбивката от точка 1.1. до точка 1.4. 

Предлагам да приемем предложението да се изпрати писмо 

до министъра на финансите с отчета по план-сметката заедно с 

информация за извършване на промяната по бюджета на ЦИК с 

неусвоените средства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Има ли питания, въпроси? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Бойчо Арнаудов, Георги 

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, получили сме писмо от 

ръководителя на одитния екип от Сметната палата. Изискват 
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информация и документи, посочени в писмото. Моля да се 

запознаете, да се предостави тази изискана информация заедно с 

документите в срок до 19 декември 2019 г., както и досега сме ги 

предоставяли в срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, има ли 

въпроси? Ние съдействаме по всякакъв начин и цялата 

документация се предоставя. 

Моля за протоколно решение да се изпратят исканите 

документи. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Бойчо Арнаудов, Георги 

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, с оглед на това, че това е 

поредното писмо, с което се изискват документи и информация във 

връзка с одита в ЦИК, Ви предлагам да се възложи на 

администрацията да се обособи папка, в която да се сканират 

исканията, както и нашите съпроводителни писма. Ако 

документацията не е голяма, може би да се прецени какво още да се 

сканира, за да имаме винаги достъп до документите и 

информацията, която се предоставя, особено тогава, когато  съдържа 

съответни обяснителни записки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, моля, който е 

съгласен да се обособи такава папка във връзка с проверката на 

Сметната палата, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове: за – 15 (Бойчо Арнаудов, Георги 

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, докладна записка от 

госпожа Манолова за сторниране на обороти по сметката на ЦИК. 
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Предлага се във връзка с натрупани кредитни обороти по сметката 

на ЦИК, по която се залагат лимити за плащания, да изпратим писмо 

до МФ, дирекция „Държавно съкровище”, с копие до Дирекция 

„Държавни разходи” да сторнират оборотите на ЦИК 2410 лв., 

представляващи възстановен разход. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове: за – 15  (Бойчо Арнаудов, Георги 

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – няма. (Шум, 

реплики.) 

Госпожо Солакова, да прекъснем ли сега, защото виждате, че 

дойдоха и нови искания за възнаграждения? 

Прекъсвам заседанието. Обявявам обедна почивка до 15,00 ч.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, заседанието 

продължава. 

Госпожо Солакова, имате думата, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

заявление с искане за заплащане на присъдени разноски по 

административно дело № 609-9/2019 г. по влязло в сила решение на 

Административен съд – Русе. ЦИК е осъдена да заплати разноски в 

размер на 300 лв. Това са разноските за адвокатско възнаграждение. 

Трябва да е публикувано във вътрешната мрежа. Предлагам да се 

провери. Към заявлението е приложен оригинален изпълнителен 

лист. В случай, че има кредит по бюджета, да бъде изплатено за 

сметка на тазгодишния бюджет. В противен случай да се направят 

постъпки за следващата година. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, уведомяват ни. 

Чухте доклада.  

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване на 

предложеното протоколно решение. 

Гласували съгласно система за електронно гласуване: 

13 членове: за – 13 (Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Продължавам със следващ доклад за 

докладна записка от госпожа Манолова във връзка с актуализацията 

и новото предложение с график за обществените поръчки. Знаете, че 

беше предмет на обсъждане на 12 декември тази година. Сега с вх. 

№ ЦИК/09-233-1 от 16 декември и двете докладни записки са 

публикувани във вътрешната мрежа в отделна папка извън 

персоналните „План обществени поръчки”. 09-233 е първата 

докладна записка, с индекс 1 е от днешна дата. Направено е 

предложение след обсъждане на работна група и е включено 

предложението във връзка с предстоящи строително-монтажни 

работи, включващи реконструкция, основен ремонт, преустройство, 

изграждане на инсталации при необходимост, доставка на 

оборудване, охрана, други дейности при предоставяне на нова 

сграда на ЦИК. Всички тези дейности, като планирани, са 

прогнозни, доколкото нямаме яснота по въпроса каква сграда в 

какво състояние ще бъде предложена на ЦИК. По тази причина не 

могат да се представят и прогнозни стойности на обществената 

поръчка. Те ще бъдат конкретизирани, след като бъде изяснена 

фактическата обстановка. Това е първото предложение. Виждате, че 

са посочени видовете процедури, които следва да бъдат проведени в 

зависимост от стойността на поръчката. 

На следващо място стои въпросът с осигуряване на машини 

за гласуване. Предложението е дейностите да стартират от началото 

на 2020 г., като се има предвид, че отново трябва да бъдат 
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конкретизирани някои параметри, включително по предложение на 

работната група, за да може конкретната процедура да се изготви 

като документация и да стартира през 2020 г. с оглед на осигуряване 

на машини за гласуване, заедно със съпътстващите дейности – 

логистика, гаранционно и извънгаранционно обслужване, 

поддръжка, обучение на персонал, обслужване на машини, 

съхранение, разяснителна кампания и т.н. 

На следващо място, по отношение на дистанционното 

електронно гласуване и на работната група беше обсъдено, 

доколкото е необходимо да бъдат проведени пазарни консултации 

по смисъла на чл. 44 от ЗОП, такава процедура следва да бъде 

организирана и проведена, за да може след това да бъдат проведени 

и следващите с определяне на конкретни параметри, да се определи 

и цената на дистанционното електронно гласуване, за да може да се 

изпълни задължението на ЦИК за провеждане на експериментално 

дистанционно електронно гласуване през следващата година. 

Във връзка с предоставяне на стенографските услуги и с 

оглед на препоръката от обсъждането на работна група се направи 

уточнението, че като година, в която няма да бъдат произведени 

избори – 2020 г., основата, върху която трябва да стъпи ЦИК, е по-

скоро 2018 г. В тази връзка се предполага, че няма да има 

необходимост от провеждане на процедура за стенографски услуги. 

В случай, че се прецени друго, този график винаги може да бъде 

изменян, допълван, актуализиран, редактиран и т.н. 

По отношение осигуряване на самолетни билети и 

медицински застраховки, договорът изтича на 28 януари 2021 г. 

Предлага се към края на 2020 г. въз основа на нова справка за 

последните 12 месеца да се определи срокът на новия договор, да се 

изготви документация и да се проведе такава процедура. 

Виждате, че има приложения: графикът на обществените 

поръчки, представен от госпожа Манолова; справка от 

счетоводството за ползваните услуги за самолетни билети за 

периода 1 декември 2018 г. до 30 ноември 2019 г.; справка от 

счетоводството за извършените стенографски услуги от 1 януари 
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2019 г. до 30 септември 2019 г.; справка за ползваните таксиметрови 

услуги за периода 1 декември 2019 г. – 30 ноември 2019 г. 

Колеги, предлагам да одобрим предложението на госпожа 

Манолова, да утвърдим приложения график за предстоящите за 

провеждане обществени поръчки и да определим госпожа Манолова 

да осъществява контрол по изпълнението му във връзка със 

своевременната подготовка и провеждане на възлагане по ЗОП и 

Правилника за прилагане на ЗОП. С оглед на това, че уточняваме по 

графика, могат да бъдат направени и други предложения. Предлагам 

на този етап в този вид да бъде утвърден този график. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

Продължава обсъждането на графика. Знаете, че го гледахме на едно 

заседание, после на работна група, и сега отново. 

Имате думата. Има ли изказвания, колеги? 

Виждате преработения проект за график за прогнозирани 

обществени поръчки. Аз имам бележки, който ѝ казах, но те не са 

отразени, не знам защо. 

Точка 2: осигуряване на машини за гласуване. 5-6 ред преди 

края. Прогнозна цена за производство, за купуване, наемане и 

продължава „и доставка в страната”. Разбрахме, че сделките са три 

вида и никой не е казал, че ще ги доставяме от някъде. Нали 

обсъждахме този израз да отпадне? 

„При организиране на обществената поръчка следва да се 

обсъдят видът и броят на машините за гласуване”. Казахме 

„необходимите машини за гласуване съобразно изискванията на 

Изборния кодекс”. Изрично с госпожа Иванова се изказвахме в тази 

насока. 

В табличния вид също пише: „срок на внасяне на машините в 

страната с готов софтуер”. Забележете. Точка 5 „осигуряване и 

доставка в страната на устройства със софтуер”. Според мен това е 

прогноза. 

В началото на точка 4 някъде пишеше „два избора”. 

Предлагам да бъде „два вида избори”. 

Има ли други изказвания? Не виждам. 
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Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с 

което да одобрим проекта за възлагане на обществени поръчки за 

предстоящата 2020 г. 

Определяме госпожа Манолова за длъжностно лице да 

контролира провеждането на обществените поръчки. 

Гласували 14 членове: за – 13 (Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – 1 (Ивайло Ивков). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, има докладна записка от 

госпожа Манолова с предложение за участие в семинари на 

служители от дирекция „Администрация”, семинари на тема, 

свързана с осигурително законодателство през 2020 г., по промени в 

Закона за данъците върху физически лица и семинар справка по 

чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Семинарите са на 15 януари 2020 г., 29 януари 2020 г. и на 

14 февруари 2020 г. е третият. Предоставена е информация въз 

основа на получените покани в ЦИК за лекторите, освен темите, 

включително и таксата за участие. Предложението е да вземат 

участие Валерия Бончева – счетоводител, и Жасмина Пеовска – 

счетоводител-касиер. В целодневния семинар таксата е 185 лв. без 

ДДС или 222 лв. с ДДС; в полудневните семинари за един участник 

е 100 лв. или 120 лв. с ДДС. Има 10% отстъпка, в случай че бъде 

извършена регистрацията до 20 декември 2019 г.  

Предлагам да одобрим предложението в тези семинари да 

вземат участие така, както са посочени колегите от счетоводството; 

да одобрим разход от 925 лв. за изплащането на таксите и да 

възложим да се предприемат необходимите действия и регистрация 

до 20 декември от средства, които има по параграф „Издръжка”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги, 

двама служители от счетоводството да изпратим на обучение. 

Няма изказвания. 



53 
 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение двете 

служителки от счетоводството да участват в посочения курс по 

осъвременяване на законодателството, свързано с дейността им. 

Гласували 12 членове: за – 12 (Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, постъпило е писмо от 

счетоводството на Народното събрание с оправдателни счетоводни 

документи за разходите за сметка на ЦИК за месец ноември в общ 

размер на 4505,07 лв. за топлоенергия, ел. енергия, вода – виждате. 

Съобразно нашето принципно решение следва да се представи на 

счетоводството за извършване на съответна проверка в случай на 

липса на резерви да се изплати по сметка на Народното събрание. 

Докладвам Ви едно писмо от Министерството на финансите. 

То е във връзка с приложен утвърден въпросник за самооценка на 

системите за финансово управление и контрол за 2019 г. Докладвам 

Ви го за сведение и запознаване и да се възложи на госпожа 

Манолова и госпожа Гергана Младенова да се попълни въпросникът 

и да се предостави на вниманието на ЦИК за запознаване и 

одобряване. 

Постъпило е едно писмо от директор на дирекция 

„Модернизация на администрацията” от администрацията на 

Министерския съвет за осигуряване на съдействие при извършване 

на проучване с цел оценка на въздействие на нормативни актове. 

Това е свързано с изпълнение на проект по ОП „Добро управление”, 

изследване за работата на държавната администрация за съответен 

период. Има приложени въпроси. Считам, че ЦИК, тъй като не е 

част от държавната администрация, писмото не ни касае. Докладвам 

Ви го за сведение и запознаване. Да се предостави на директора на 

дирекция „Администрация”. В случай на друго предложение да се 

върне в зала. 
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Последен доклад за две докладни записки, които са свързани 

и в тази връзка Ви ги докладвам едновременно – ЦИК/09-240 и 

ЦИК/09-241 от 16 и 17 декември. Във връзка с изтичането на 

срочните договори на служители в администрацията, привлечени да 

подпомагат ЦИК в периода на подготовка, организиране и 

произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, 

назначени на срочни трудови договори по реда на чл. 39, ал. 4 от 

Правилника за дейността на ЦИК, с оглед на това, че на 17  

декември изтичат трудовите договори на служителите Донка 

Калудова Димитрова, на длъжност главен експерт архивист, Силвия 

Симеонова Симова-Кирова, на длъжност главен експерт „Връзки с 

обществеността”, и с Радостина Георгиева Цветанова на длъжност 

експерт „Информационна сигурност”. Те се прекратяват с днешна 

дата. 

Направено е предложение от госпожа Манолова да им дадат 

изплатени обезщетения по чл. 224 от Кодекса на труда поради 

прекратяване на трудовите договори и неползван полагаем платен 

годишен отпуск за 8 дни. Посочени са съответно сумите за тези 

обезщетения. 

Докладвам Ви ги едновременно, тъй като на работна група се 

запознахме с тях подробно. 

Предложението, с оглед на това, че познаваме работата на 

тези колеги, чиито договори са от 17 септември, с Радостина от 

30 септември 2019 г. – в един много тежък период от време успяхме 

да ги изпитаме в работата на администрацията на ЦИК, е да 

сключим с тях трудови договори за неопределено време с 6-месечен 

изпитателен срок на съответните длъжности от основното щатно 

разписание на ЦИК, съобразно щатното разписание и размерите на 

възнагражденията. Условията по останалите клаузи от договорите 

остават така, както са предложени в проектите и са същите, както в 

техните срочни трудови договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Обезщетението, както обясни госпожа Солакова, е на база на писмо, 
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което сме написали на Министерство на труда и социалната 

политика. Изложихме фактите, те ни отговориха. 

Има ли изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване за протоколно решение за 

сключване на безсрочни трудови договори с изпитателен срок с 

изброените от госпожа Солакова лица, които и досега работеха в 

ЦИК по време на местните избори, както и да ме упълномощите да 

подпиша тези договори и заповедта за обезщетение. 

Гласували 14 членове: за – 14 (Георги Баханов, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме, колеги. 

Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

реорганизация на материалите, които се съхраняват в 

архивохранилищата на ЦИК, предлагам да вземем протоколно 

решение за отваряне на помещенията както 52П долу, на партерния 

етаж, 86 на междинен етаж и 76а при необходимост и с оформяне на 

съответните протоколи и лепенки, с които затваряме вратите. Знаете, 

че в стая 52п има осигурен СОТ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Има ли друго становище?  

Ако няма, процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 14 членове: за – 14  (Георги Баханов, Емил Войнов, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Заповядайте,  колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

сигнал  от  Ж. П.   Сигналът  е  постъпил  на  електронната   поща   
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на ЦИК вчера, 16 декември, заведен ес вх. № МИ/22-810-1 от 

16 декември 2019 г. 

Сигналът представлява втори по своето същество, но този 

път е озаглавен като „сигнал”. Може да го видите в моята папка от 

днешното заседание. 

В него отново господин Ж. П.  твърди, че кмет на кметство 

Бозвелийско, община Провадия, е положил клетва, при условие че 

малко преди това, а именно на 19 ноември 2019 г. е влязла в сила 

осъдителна присъда по дело 21-59 от 2017 г. на Варненския окръжен 

съд. 

Подобно искане, този път само искане с идентично 

съдържание, имаше от господин П., постъпило с входящ номер от 3 

декември в ЦИК. По повод на това искане аз предложих да 

изпратим, предвид правомощията по чл. 42, ал. 2 от ЗМСМА това 

искане. Господин П. сега ни уведомява, че е получил нашето писмо, 

но според него през изминалите 10 дни общинската администрация 

не е предприела нито едно от своите правомощия по чл. 42, ал. 2, не 

е събрала доказателства относно наличие на влязла в сила 

осъдителна присъда и не е изпратила тези доказателства, както 

изисква чл. 42, ал.2 от ЗМСМА, на ОИК. Този път съм подготвил 

писмо, което можете да видите в моя папка, с което предлагам да 

изпратим сигнала на господин П. по компетентност на ОИК – 

Провадия, с копие до господин Жоро Илчев – кмет на община 

Провадия, и с копие, разбира се, до господин Ж. П. Сигнала 

изпращаме по компетентност. Приложено, изпращаме Ви по 

компетентност постъпил сигнал на електронната поща на ЦИК с 

еди-кой си входящ номер от Ж. П. За предприетите действия следва 

да уведомите ЦИК. Приложение – съгласно текста. Предлагам този 

път да се обърнем към ОИК. Благодаря. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли изказвания, 

колеги? Чухте доклада. Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното писмо. 

Гласували 12 членове: за – 12  (Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 
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Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Друг доклад? Други колеги има ли готови с доклади? Не 

виждам. Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

днешното заседание. Насрочвам следващото заседание на ЦИК в 

четвъртък, 19 декември, 11,00 часа. 

 

(Закрито в 17,20 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 


