
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 182 

 

На 19 декември 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклад относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Димитър 

 Димитров 

2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Николай Николов, Мирослав 

Джеров, Бойчо Арнаудов, Силва  

Дюкенджиева, Емил Войнов, Димитър 

Димитров, Силвия Стойчева, Мария 

Бойкинова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева, Георги Баханов, Катя Иванова, 

Ивайло Ивков, Таня Йосифова, Ерхан 

Чаушев, Александър Андреев 

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

наказателни преписки. 

Докладват: Таня Йосифова, Силвия 

Стойчева, Мария  Бойкинова, Катя Иванова 

4. Доклади по писма до прокуратури и МВР. 
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Докладват: Георги Баханов, Бойчо 

Арнаудов, Силва Дюкенджиева 

5. Разни.  

Докладват: Емил Войнов, Димитър 

Димитров, Таня Цанева, Севинч Солакова, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цветославова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Йорданка Ганчева. 

 

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

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията, и госпожа 

Силва Дюкенджиева– заместник-председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.  

Откривам заседанието. 

Има необходимия кворум. В отпуск са колегите Ганчева и 

Андреев. Госпожа Стефанова е тук, ще влезе всеки момент, госпожа 

Бойкинова – също, госпожа Йосифова била казала, че ще закъснее и 

закъсняват колегите Ивков и Чаушев, ще дойдат всеки момент.  

По дневния ред, моля? 

Колегата Дюкенджиева е първа. Заповядайте, колега 

Дюкенджиева. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Моля да ме включите в точка 4 – писма до прокуратури 

и МВР и в т. 5 - „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг колега?  

Колегата Иванова. Заповядайте, колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля да ме 

включите в точка 2 – искания за изплащане на възнаграждения, и в т. 

Разни, както и моля за нова точка в дневния ред – решения на 

Централната избирателна комисия относно налагане на 

административно наказание на доставчик на медийни услуги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да ви включа в т. 3 – 

Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни 

преписки? Добре. 

Друг колега? Колегата Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в точка 4 – писма до прокуратури и МВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, включвам ви. 

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, моля да ме 

включите в точката за изплащане на възнаграждения на ОИК, ако 

обичате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, включвам Ви. 

Друг колега? Има ли други? Други да желаят допълнително 

включване в дневния ред? 

Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълненията. 

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

Димитър Димитров, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

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

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Колеги, докладвам ви за сведение постъпила преписка 

с вх. № МИ-06-841 от 13.12.2019 г. Кметът на община Поморие Иван 

Алексиев ни уведомява, че е отваряно помещение, влизано е в него в 

съответствие с наше Решение № 1244. Целта, както е описана в 

протокола, е да бъдат преместени чувалите от едно помещение в 

друго. Преди това има заповед, с която е определено ново 

помещение, в което трябва да се съхраняват чувалите. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Арнаудов, имате 

думата. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание има проект на 

решение № 4330. Това е във връзка с искане за достъп до запечатано 

помещение в община Хисаря, област Пловдив. Достъпът до 

помещението е необходим във връзка със задължението на ОИК – 

Хисаря, да предаде по опис изборните книжа за съхранение в 

общинска администрация – Хисаря, и за унищожаване на 

бюлетините и формулярите на изборни книжа от изборите за 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., които не 

са предадени на СИК и са останали за съхранение като резерв от 

общинска администрация - Хисаря. 
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С проекта на решение Централната избирателна комисия дава 

разрешение за отваряне на запечатаното помещение. 

Достъпът до помещението ще се осъществи по реда на наше 

Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. от комисия от 

длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината. 

За извършените действия ще се съставят съответните 

протоколи съгласно това решение и помещението после ще бъде 

отново запечатано.  

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните 

лица, които ще осъществят достъпа, и от съставените протоколи да 

бъде изпратен на ЦИК. 

Това е накратко проектът за решение. Можете да го видите 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Предлагам да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по предложения проект. Има ли изказвания? Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1711. 

Заповядайте, колега Арнаудов, за следващия Ви доклад. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря. Колеги, докладвам проект 

за следващо решение, отново е качено във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали с № 4331. Става въпрос за искане за 

отваряне на запечатано помещение в община Сливо поле, област 

Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите 

за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 
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Достъпът до помещението отново е необходим във връзка с 

унищожаване на бюлетините и формулярите на изборни книжа, 

които са останали на съхранение като резерв в общинската 

администрация. Съгласно наше Решение № 1233-МИ достъпът ще 

бъде осъществен от комисия от длъжностни лице, назначена със 

заповед на кмета. Ще бъдат съставени съответните протоколи, след 

което помещението ще бъде отново запечатано, а копие от заповедта 

на кмета и от тези протоколи ще бъдат изпратени на ЦИК. 

Това е накратко проектът за решение. 

Моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки към 

проекта? Изказвания?  

Ако няма други, колеги, моля, процедура по гласуване на 

решението с направената корекция. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1712-МИ. 

Заповядайте, господин Арнаудов, за следващия Ви доклад. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпило писмо с вх. № НС-06-24 от 17.12.2019 г. от 

секретаря на община Велико Търново, с което ни изпращат заверено 

копие от заповед на кмета на община Велико Търново, най-вероятно 

за назначаване на комисия за отваряне на помещение, след което ни 

изпращат три протокола – от 24.09.2019 г., от 26.09.2019 г. и от 

14.10.2019 г., заверено копие от акт за унищожаване на неценни 

документи с изтекъл срок на съхранение от 07.10.2019 г., заверено 

копие от писмо от началника на отдел Държавен архив – Велико 
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Търново, заверено копие от протокол № 4 от 14.10.2019 г. и още 

едно заверено копие от заповед на кмета на община Велико Търново. 

Докладвам ви ги за сведение. 

Колеги, с вх. № ЕП-06-310 от 18.12.2019 г. от кмета на район 

„Владислав Варненчик“ сме получили един брой копие на заповед и 

копие от протокол за извършени действия за отваряне на запечатано 

помещение. 

Докладвам го за сведение. 

Следващото, отново за сведение, е от кмета на община 

Кубрат с вх. № МИ-06-889 от 18.12.2019 г., с което са ни изпратили 

копие от заповедите на кмета на община Кубрат, протоколи на 

комисията за отваряне на запечатаното помещение, протокол № 4 на 

постоянно действащата експертна комисия, акт за унищожаване на 

неценни документи с изтекъл срок на съхранение и писмо от 

Държавен архив – гр. Разград. 

Докладвам го за сведение. 

И последно, докладвам писмо с вх. № МИ-06-895 от 

18.12.2019 г. от председателя на ОИК – Дулово, с което ни изпращат 

протокол от съдебно заседание по административно дело                  

№ 286/2019 г., с което ни казват, че 32 броя бюлетини, един на брой 

образец на бюлетината от чувала на СИК с посочения номер са 

останали в съда. Съдът задържа бюлетините за целите на 

производството и до неговото приключване във всички инстанции. 

При това положение те не могат да бъдат върнати обратно в чувала 

на същата СИК и помещението да бъде запечатано. 

Затова ни изпращат протокола на съда, да сме уведомени. 

Докладвам го за сведение. Нямам повече доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме 

към точка втора от дневния ред: 

2. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 
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 Господин Николов, имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам постъпили искания от Общинска 

избирателна комисия – Плевен, за изплащане на възнаграждения. 

Първото е с вх. № МИ-27-294 от 17.12.2019 г. Аз мисля, че на 

предходното заседание го докладвах за сведение. Искането е за 

изплащане на три дежурства. Първото дежурство е на 12.12.2019 г. 

по отношение на осъществено процесуално представителство само 

от председателя на Общинската избирателна комисия по АХД пред 

Административен съд - Плевен, № 1210 от 2019 г. Второто и третото 

дежурство са осъществени на 13.12.2019 г. и на 16.12.2019 г. от 

двама членове на Общинската избирателна комисия – всъщност 

председател и член. Целта на това дежурство е предоставяне на 

Второ районно управление в Плевен на съответни доказателства по 

дознание, което е било образувано пред това Районно управление. 

Така или иначе, за осъществените три дежурства – 13.12., 

16.12. и 12.12.2019 г. общата сума, която се търси, възлиза на 351,12 

лв. ведно с осигурителните вноски. 

Преписката е окомплектована изцяло. Има и предварително 

становище на финансовия контрольор относно нейната 

законосъобразност. 

Моля за протоколно решение за одобряване на този разход за 

три дежурства в размер на 351,12 лв.  

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? Изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

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

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Николов, за следващия Ви доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

постъпило е искане с вх. № МИ-27-279 от 16.12.2019 г. То е от 

Общинска избирателна комисия – Струмяни. Касае изплащане на 

възнаграждения за две дежурства и за едно заседание на 

Общинската избирателна комисия. Тя е заседавала на 11.12.2019 г. 

Представен е надлежен протокол. Предмет на дневния ред е било 

обсъждането и отчитането на преференции, които са предоставени 

за съответните кандидати за общински съветници.   

Двете дежурства са осъществени на 05.12.2019 г. и на 

10.12.2019 г. и касаят всъщност предаване на техника на общинска 

администрация - Струмяни  - на 05.12.2019 г., а на 10.12.2019 г. е за 

предаване на електронен подпис на "Информационно обслужване" 

АД съгласно съответния приложен списък. 

Налице са всички документи, които подкрепят извършването 

на тези дейности. Общият размер на разхода, който се търси ведно с 

осигурителните вноски, е 843,22 лв. 

Моля за протоколно решение  в този смисъл. Има 

предварително становище на финансовия контрольор. 

Това, което обаче е особено, е, че в искането освен за двете 

дежурства и заседанието се търсят и разходи в размер на 8,00 лв., 

респективно на 16,00 лв. транспортни по същество за двама членове 

на комисията, които са пътували за дежурство и за заседание и са от 

гр. Благоевград. Мисля, че тези разходи не са калкулирани в сумата 

от 843,22 лв., защото съгласно нашата практика се покриват от 

общинската администрация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Баханов има 

думата. Заповядайте, колега Баханов. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Имам един свързан доклад. Тъй като 

чух, че става въпрос за Струмяни, за месец ноември изплатихме 

сумата около 2800 лв. – не си спомням точно. Имам само едно 

предложение до колегата Николов – да гласуваме и писмо до 

община Струмяни, с което да изпратим тези искания за разноски, 

тъй като и на мой доклад имаше такова искане за двама от 

членовете. Те явно не са от мястото, където се провеждат 

заседанията и дежурствата на Общинската избирателна комисия – 

Струмяни. 

Също така имам свързан доклад към този, че в предходно 

искане, което беше удовлетворено с повторно гласуване на 

предходното заседание, е станало объркване в справката – вместо 

община Струмяни, област Благоевград, е записано „община 

Стражица, област Велико Търново“. Затова моля колегата да 

провери дали така е направено в справката и с гласуване на неговото 

искане за изплащане на възнаграждения, да се гласува и писмо, с 

което да изпратим коригирана справка с коректните данни за 

съответната община. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз не възразявам да изпратим писмо. 

Това ни е обичайната практика. Напълно съм съгласен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания, 

колеги, има ли?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение и на отделно писмо, с което да изпратим по 

компетентност на ОИК – Струмяни, за разглеждане на въпроса за 

пътните разноски на членовете на ОИК – Струмяни. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 
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Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Сега ви предлагам да гласуваме по доклада на  господин 

Баханов – протоколно решение за поправка и двете писма, 

предложени от докладчика, да бъдат изпратени, за да уведомим за 

допуснатата и поправена техническа грешка. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колегата Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-285 от 16.12.2019 г. 

Направено е искане за заплащане на възнаграждение на членовете на 

ОИК – Кула, за проведено заседание на 05.12.2019 г. Искането е от 

председателя на ОИК – Кула, госпожа Христела Христова. 

Уведомяват ни, че ОИК – Кула, е провела заседание на 05.12.2019 г. 

във връзка с подадени заявления от общински съветници в Кула за 

предсрочно преустановяване на правомощията им и обявяване на 

следващите от кандидатската листа на съответната партия с най-

много преференции. 

Заседанието е регламентирано с протокол на ОИК – Кула, 

публикуван е на сайта на ОИК – Кула, и решение със съответния 

номер на въпросната ОИК. 

Към искането са приложени съответните заявление, протокол 

№ 22, както и самото решение. 
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Преписката е окомплектована с контролен лист със 

съответния номер, както и със счетоводната справка за въпросното 

проведено заседание – едно на брой – на 05.12.2019 г., като са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

девет членове. Сумата ведно с осигурителните вноски е в размер на 

714,21 лв.  

Моля да вземем протоколно решение, с което да одобрим 

въпросното заплащане на възнаграждение, като мога да отбележа 

също, че в заявлението е направена една грешка, която е отчетена от 

счетоводството, тъй като е заявено, че са участвали десет членове на 

ОИК – Кула, а всъщност те са били девет. Това е отразено и сумата е 

сметната с оглед на присъстващите на заседанието – председател, 

заместник-председател, секретар и девет членове. 

Моля да вземем протоколно решение, с което да изплатим 

въпросната сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика? Има ли въпроси, колеги? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на протоколното 

решение. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колега Арнаудов, имате думата. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо с вх. 

№ МИ-06-864 от 17.12.2019 г. от заместник-кмета на община Елена, 

с което ни информират, че във връзка с наше писмо МИ-15-1625 от 

09.12.2019 г. ОИК – Елена, не е заседавала извънредно и същата 
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няма да има искания за изплащане на допълнителни възнаграждения 

от ЦИК. 

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Дюкенджиева, 

имате думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, постъпило е искане за изплащане на 

възнаграждение от Общинска избирателна комисия – Благоевград. 

Колегите са провели шест дежурства и две заседания. Дежурствата 

са на 18.11.2019 г. от председател и заместник-председател, на 

19.11.2019 г.  от председател и секретар, на 28.11.2019 г. отново от 

председател и секретар, на 10.12.2019 г. от председател, на 

12.12.2019 г. от председател и секретар и на 13.12.2019 г. от 

председател. 

Дежурствата са свързани с явяване по административни дела 

в Административен съд – Благоевград, както и едно от дежурствата 

е за подготовка на заседание във връзка с подаден сигнал до 

Общинска избирателна комисия.  

И двете заседания – на 11.12.2019 г., на което са присъствали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и девет члена, 

и на 16.12.2019 г. в същия състав – председател, двама заместник-

председатели, секретар и девет члена – са във връзка с изискване на 

документация и разглеждане във връзка с подаден сигнал до 

Общинската избирателна комисия. 

Колеги, има изготвен контролен лист и счетоводна справка и 

предлагам да изплатим възнаграждението на ОИК – Благоевград, в 

размер на 2040,22 лв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада. 

Има ли въпроси към докладчика. Става въпрос за ОИК – 

Благоевград. Не виждам. 
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 Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Дюкенджиева, да продължите с 

докладите си. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, постъпило е 

искане за изплащане на възнаграждения на Общинска избирателна 

комисия – Сандански. Става въпрос за седем дежурства – на 

11.11.2019 г. от председател, на 12.11.2019 г. от председател, двама 

заместник-председатели, секретар и шестима членове, на 13.11.2019 

г. от председател, двама заместник-председатели, секретар и пет 

члена, на 14.11.2019 г. от председател, двама заместник-

председатели, секретар и пет члена, на 15.11.2019 г. от председател, 

секретар и членове, на 21.11.2019 г. от председател, секретар и 

членове и на 22.11.2019 г. само от председател. 

Колеги, по-голямата част от дежурствата са във връзка с 

подготовка и участие в процесуално представителство по 

административни дела в Административен съд - Благоевград.  Едно 

от дежурствата е във връзка с участие в тържествената сесия на 

новоизбраните кметове и общински съветници.  

На 21 и 22.11.2019 г. отново е за участие в съдебни заседания 

по административни дела. 

Има изготвена счетоводна справка, контролен лист. Сумата за 

възнаграждение на Общинска избирателна комисия – Сандански, е 

2033,57 лв. 
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Моля за гласуване на протоколно решение за изплащане на 

възнаграждението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги, доклада. 

ОИК- Сандански! Има ли въпроси? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам искане за изплащане на възнаграждение с вх. № 

МИ-27-288 от 16.12.2019 г. Искането е от ОИК – Дулово, и е за едно 

дадено дежурство във връзка с отваряне на помещение и 

предоставяне по съдебно разпореждане на бюлетини от една 

секционна избирателна комисия. Дежурството е дадено на 

16.12.2019 г. от председател и заместник-председател на 

Общинската избирателна комисия. 

Към искането е приложен констативен протокол и протокол 

от съдебното заседание. Изготвен е контролен лист и счетоводна 

справка. 

Предлагам да вземем решение за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Дулово, за дадено дежурство на 

16.12.2019 г. в размер на 121,03  лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика? Няма. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (, Димитър Димитров, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Войнов, за следващия Ви доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам искане за изплащане на 

възнаграждение с вх. № МИ-27-301 от 18.12.2019 г. Искането е от 

ОИК – Попово, и е за едно дадено дежурство във връзка с 

предоставяне на изискани от прокуратурата документи, а именно 

заявление за освобождаване от състава на СИК и заверено копие от 

Решение на Общинската избирателна комисия . 

Дежурството е дадено на 13.12.2019 г. от заместник-

председател и секретар на ОИК. 

Към искането са приложени всички документи, свързани с 

даденото дежурство. Изготвен е контролен лист и счетоводна 

справка. 

Предлагам да вземем решение за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Попово, за дадено дежурство на 

13.12.2019 г. в размер на 114,38 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Възнаграждение на ОИК – Попово! Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 



17 

 

Моля, продължете, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, искам да докладвам за една 

техническа грешка. С протоколно решение от 17.12.2019 г. 

одобрихме изплащане на възнаграждение на ОИК – Стражица, за 

едно проведено дежурство. В изготвената справка е допусната 

техническа грешка, като датата на дежурството е записана 

„12.11.2019 г.“ вместо „12.12.2019 г.“ 

Предлагам да гласуваме поправка на техническа грешка, като 

датата на дежурството да се чете 12.12.2019 г. вместо 12.11.2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, процедура по 

гласуване, колеги. Гласуваме протоколно решение за поправка на 

техническа грешка – месец декември вместо месец ноември. 

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Докладвам ви преписка с вх. № МИ-27-267 от 

13.12.2019 г., с която председателят и секретарят на Общинска 

избирателна комисия – Видин, са поискали заплащане на 

възнаграждение за едно заседание и 11 дежурства. Подробно са 

описани. 

Заседанието е, за да бъде излъчен процесуален представител 

по дело за оспорване на изборни резултати, след което дежурствата 

отчасти са свързани с това решение, с подготовката на материалите. 

Едно от дежурствата – на 18.11.2019 г. е, за да бъде предаден архива 

на ОИК на общинска администрация. Във всички случаи 

дежурствата са дадени от председател, секретар и член с изключение 
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на това, за което казах – при предаване на материалите е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

имало председател, заместник-председател, секретар и двама члена. 

Общата сума е 1315,37 лв. включително осигурителните 

вноски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо председател, имам още една преписка, но трябва да 

направя една справка с едно наше писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Продължаваме с колегата Стойчева. Заповядайте, колега 

Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам постъпило искане от Общинска избирателна 

комисия – Смолян, за изплащане на възнаграждение на членовете на 

комисията за проведено едно заседание  - на 04.12.2019 г. – и дадено 

дежурство на 09.12.2019 г. от един член на комисията. 

Искането е подписано от председателя и секретаря на 

Общинската избирателна комисия – Смолян. Стойността на разхода 

е 661,01 лв. 

Предлагам да одобрим изплащането на посочените в 

искането възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма изказвания. 

Моля, гласуваме предложеното протоколно решение. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров, 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стойчева, за следващия Ви доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Имам още едни доклад,  госпожо 

председател, по постъпило искане от Общинска избирателна 

комисия – Божурище, подписано от председателя и секретаря на 

комисията, за изплащане на възнаграждение на членовете на 

комисията за дадени две дежурства – едното на 25.11.2019 г., 

другото на 12.12.2019 г. – и проведено едно заседание – на 

26.11.2019 г. Заседанието е за предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник и обявяването за избран на 

следващия от листата. 

Стойността на разхода е 1062,67 лв. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

исканите възнаграждения. Към писмото има приложена и 

декларация, подписана от председателя на Общинската избирателна 

комисия, за шестима членове на комисията, които са използвали 

личен автомобил, за да се придвижат до община Божурище и да 

участват в заседанието на комисията. 

Предлагам да изпратим писмо до кмета на община 

Божурище, за да им бъдат изплатени тези транспортни разходи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги, 

за възнаграждение на ОИК – Божурище, и отделно писмо до кмета 

за произнасяне по искането за разходите за транспорт на членове на 

комисията. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване на 

протоколното решение за одобряване на възнаграждение на ОИК – 



20 

 

Божурище, и на писмото до кмета на община Божурище за 

произнасяне по искането за пътни разноски. 

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колега Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

искане за изплащане на възнаграждение от членовете на Общинска 

избирателна комисия – Велико Търново. На 28.11.2019 г. е 

проведено дежурство от страна на председателя и секретаря. Те са 

провели дежурството във връзка с препратена по компетентност от 

областния управител на Велико Търново жалба от госпожа Петрова. 

Писмото и жалбата са регистрирани в регистъра, съответно е 

изготвен проект за решение и е направена подготовка за 

предстоящото заседание, за да се разгледа жалбата. 

На 03.12.2019 г. е проведено заседание от страна на 

комисията. Присъствали са председател, двама заместник-

председатели, секретар и осем членове. На това заседание са взели 

решение по постъпилата жалба. 

Предлагам да се изплатят това дежурство и заседание на 

посочените дати. Към преписката има контролен лист за извършен 

предварителен контрол за поемане на задължение в размер на 903,07 

лв. и съответно има счетоводна справка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги, изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колега Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение на ОИК – Шабла, за две заседания, 

проведени на 10.12.2019 г. и на 13.12.2019 г., като са присъствали – 

на 10.12.2019 г. председател двама, заместник-председатели, 

секретар и шест членове, а на 13.12.2019 г. – председател, 

заместник-председател, секретар и шест членове. 

Заседанията са във връзка с прекратяване пълномощията на 

избран общински съветник поради смърт, а на следващото са взели 

решение за издаване на удостоверение на следващия. 

Предлагам да бъде изплатено възнаграждението. 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева, за следващия Ви доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Постъпило е искане за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Съединение, област Пловдив, за 

проведено заседание на 13.12.2019 г., на което са присъствали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и девет 
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членове, като заседанието е било във връзка с освобождаване на 

общински съветник и обявяване за избран на следващия. 

Предлагам да бъде изплатено възнаграждението. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждението. 

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

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева, за следващия Ви доклад. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Постъпило е искане за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Бургас, за проведени три заседания и 

дадени четири дежурства. Заседанията са проведени на 14.11.2019 г., 

на 12.11.2019  г. и на 03.12.2019 г., като са приложени и протоколи 

от проведените заседания, както и от Административен съд – Бургас. 

Дежурствата са дадени за процесуално представителство, 

осъществено от председател и секретар, както и едното е от двама 

членове. 

Затова предлагам да им бъде изплатено възнаграждение за 

проведени три заседания и дадени четири дежурства. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, чухте доклада. Има ли други предложения? Не 

виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав 
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Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

  Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

искане за изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна 

комисия – Харманли, за проведено едно заседание – 10.12.2019 г. 

във връзка с приемане на решение и прекратяване пълномощията на 

общински съветник и съответно обявяване на избран на следващия в 

съответната общинска листа. 

Приложени са протокол, присъствен лист за 12 членове от 

комисията, както и решението, контролен лист и счетоводна 

справка. Сумата е в размер на 661,01 лв. 

Предлагам ви да приемем протоколно решение за одобряване 

на тази сума за Общинска избирателна комисия – Харманли. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за възнаграждение на ОИК – Харманли. Има 

ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Стефанова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Георгиева, да продължите докладите 

си. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам едно писмо за 

сведение, колеги. То е от Общинска избирателна комисия – 

Добричка, с което ни уведомяват, че в периода от 11.11.2019 г. до 
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настоящия момент Общинската избирателна комисия не е 

провеждала заседания и не е давала дежурства. 

Докладвам го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

 Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане от Общинска избирателна 

комисия – Велико Търново, за изплащане на възнаграждение за едно 

осъществено дежурство на 13.12.2019 г. от председател и заместник-

председател. Конкретният повод за дежурството е изпратено писмо 

от областния управител на Велико Търново до Общинската 

избирателна комисия, с което той моли във връзка с Решение № 

1690-МИ от 26.11.2019 г. на ЦИК да му бъде предоставена 

информация за образуваните административни дела срещу решение 

на Общинската избирателна комисия за обявяване на изборен 

резултат, тъй като бюлетините и формулярите на изборните книжа 

подлежат на унищожаване след влизане в сила на решението на 

съда. По този повод е осъществено дежурство, както казах, от 

председател и заместник-председател. 

Преписката е окомплектована съобразно изискванията на 

наше Решение № 1685-МИ. Съпроводена е със счетоводна справка и 

с предварително осъществен контрол от финансовия контрольор. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

сума в размер на 121,03 лв. за проведеното дежурство от членове на 

ОИК – Велико Търново. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване възнаграждението на 

ОИК – Велико Търново. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-27-290 от 

17.12.2019 г. е постъпило искане от Общинска избирателна комисия 

– Несебър, за заплащане на възнаграждения за пет осъществени 

дежурства от членове на Общинската избирателна комисия. Първото 

дежурство е на 11.11.2019 г. То е във връзка с учредителното 

събрание на Общинския съвет. На 12.11.2019 г. е проведено 

следващото дежурство, на което са се извършвали действия във 

връзка с подреждане на материалите на ОИК, устройване на 

помещение – компютър, телефон, осигуряване на функционирането 

на интернет-страницата за периода след обявяване на резултатите от 

изборите до края на мандата на комисията. 

На 03.12.2019 г. и 04.12.2019 г. са били осъществени две 

дежурства – от председателя и секретаря на комисията. Те са били 

във връзка с постъпило писмо от Следствен отдел при 

специализираната прокуратура по досъдебно производство № 

185/2019 г., като от Общинската избирателна комисия са били 

изискани съответни изборни книжа, необходими за нуждите на 

досъдебното производство. На 17.12.2019 г. пък е проведено 

дежурство, на което са положили клетва трима общински съветници, 

които не са имали възможност да положат клетва на първото 

заседание на Общинския съвет, което се е състояло на 11.11.2019 г. 

Преписката е окомплектована в цялост. Приложени са всички 

необходими документи. Съпроводена е със счетоводна справка и 

контролен лист, като предлагам с протоколно решение да одобрим 
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изплащането на сума в размер на 928,34 лв. за осъществените пет 

дежурства. 

Отделно от това обаче, колеги, в писмото-искане в т. 5 и т. 6 

Общинската избирателна комисия ни сезира, че за месец септември 

2019 г. на членовете на Общинската избирателна комисия е било 

изплатено възнаграждение в по-малък размер от дължимия, като 

разликата възлиза на 735,00 лв., за което те прилагат съответна 

счетоводна справка. В последната точка от тяхното искане 

претендират заплащане на разходи за пътуване Бургас-Несебър-

Бургас от председателя на ОИК – Несебър, Силвия Димитрова на 

датите 12.11.2019 г., 03.12.2019 г.,  04.12.2019 г. и 17.12.2019 г. Това 

са датите за дежурствата, възлизащи на около  50 лв. 

По тези две искания Централната избирателна комисия не 

извършва тези плащания. Предлагам с протоколно решение на 

комисията да изпратим едно писмо до общинска администрация 

Несебър за изплащане на тези дължими суми със стандартен текст, 

както изпращаме и на другите общински администрации. 

Така че предлагам две протоколни решения – за одобряване 

на разходите за дежурствата и за писмо до общинска администрация 

– Несебър. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване първо за изплащане на 

възнаграждението на ОИК – Несебър. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
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Колеги, моля да гласуваме протоколно решение за изпращане 

на писмо до общинската администрация в Несебър. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова, да продължите докладите си. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-27-277 от 

16.12.2019 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

искане за заплащане на възнаграждение на членове на Общинска 

избирателна комисия – Белово, за проведени дежурства през месец 

ноември и декември 2019 г. Конкретните посочени дати са: 27, 28, 

29 и 30 ноември 2019 г., както и 1, 2 и 3 декември  2019 г.  

Колеги, аз ви предлагам с едно писмо, каквото вече 

Централната избирателна комисия има практика да изпраща, да 

уведомим Общинската избирателна комисия, че преписката във 

връзка с изплащане на претендираното възнаграждение не е 

съобразена с изискванията на наше Решение № 1685. Посочените 

дежурства са в един табличен вид, въобще няма яснота какъв е бил 

конкретният повод за осъществяване на тези дежурства, какви 

дейности са били извършвани, от кои членове на Общинската 

избирателна комисия, поради което няма как да бъде извършено 

плащане на този етап. 

Предлагам ви с протоколно решение да гласуваме такова 

писмо. 

В т. 2 на същото искане обаче се претендира отново 

заплащане на пътни за тези членове на комисията, чийто постоянен 

и настоящ адрес не е в населеното място, където се провеждат 
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заседанията на Общинската избирателна комисия, и се претендират 

за някои от членовете и такива пътни разходи за посочените 

дежурства. 

По отношение на тези претенции аз ви предлагам, едва след 

като преписката бъде попълнена съобразно нашите изисквания и 

Централната избирателна комисия се произнесе дали за тези дни се 

дължат суми за възнаграждение за осъществено дежурство от 

членовете на ОИК – Белово, едва тогава да преценим дали да 

препратим по компетентност на общинска администрация Белово за 

изплащане на такива пътни разходи, тъй като те се претендират 

именно за датите на тези дежурства. 

На този етап ви предлагам единствено да им изпратим писмо 

да си попълнят преписката, като я съобразят с изискванията на наше 

Решение № 1685. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на докладчика госпожа Иванова. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Димитров, искахте да довършите свой доклад? 

Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Направих необходимата справка и 

мога да докладвам още едно писмо. То е с вх. № МИ-27-270 от 

13.12.2019 г. Общинската избирателна комисия в Трявна е поискала 

да й се изплатят възнаграждения за дежурства и според мен 
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заседания, които са оформени като дежурства. Формално така е 

записано в искането. Става въпрос за две дежурства, на които са 

присъствали всички членове на Общинската избирателна комисия. 

Едното е, за да се връчат удостоверенията на избраните общински 

съветници и кметове, включително кмета на Плачковци, който 

вероятно е забавил нещата, там е имало втори тур, и, разбира се, 

едно заседание, което е проведено на 22.11.2019 г., на което 

всъщност са обсъдили и са представили решенията на 

Административен съд  по дело, по което процесуален представител е 

била председателката на Общинския съвет. 

Проблемът в оформянето на исканията за дежурства е, че 

просто не може да се провери има ли, няма ли протокол. Всъщност 

трябва да приемем, че това е извършено. 

Общата сума, която се претендира, е 1309,00 лв. без 

осигурителни вноски и 1740,97 лв. с осигурителните вноски. 

Предлагам да одобрим това плащане. Имаме счетоводна 

справка, както и контролен лист. 

Аз ще се свържа по телефона и ще предупредя, че ако имат 

заседание, да си оформят протокола, а не да ни изпращат искания за 

дежурство на цялата комисията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на  господин Димитров. Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждението. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 
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Предложението се приема. 

 Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-

292 от 17.12.2019 г. от Общинската избирателна комисия – гр. 

Кресна. Искането им е за заплащане на дежурства, както следва: на 

05.11.2019 г., на 06.11.2019 г., на 07.11.2019 г., на 13.11.2019 г., на 

21.11.2019 г. Първото дежурство е от председател, заместник-

председател и секретар, второто – от председател и заместник-

председател, третото от секретар, четвъртото от председател и 

секретар, и петото – от председател и секретар. 

Само, колеги, да не забравя да уточня в началото на доклада 

си, че има искане и за заплащане на дежурство на 04.11.2019 г., 

което предлагам да им откажем да го заплатим. Причината, поради 

която предлагам да откажем, е, че при дежурството на 04.11.2019 г. 

не е спазен изискуемия седмодневен срок от обявяване на резултата 

от изборите, а именно 04.11.2019 г. попада в активния период, за 

който са получили възнаграждение със заплащането им за участие в 

изборния процес. А останалите дати от 5 ноември нататък са извън 

този седмодневен срок от обявяване на изборните резултати.  

Така че предлагам да им изплатим дежурствата: на 5 ноември 

за присъствие на първото заседание на Общинския съвет за 

обявяване на изборните резултати и връчване на удостоверение на 

новоизбрания кмет на община Кресна,  както и на общински 

съветници, което е от председател, заместник-председател и 

секретар; на 6 ноември – от председател и заместник-председател, за 

окомплектоване на преписка за пращане към Административен съд – 

Благоевград, на 7 ноември от секретаря за предоставяне на 

изисквани от Административен съд – Благоевград, документи, на 13 

ноември от председател и секретар за процесуално представителство 

на ОИК по дело по жалба в Административен съд -  Благоевград, и 
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на 21 ноември от председателя и секретаря за присъствие на 

административно дело в Административен съд -  - Благоевград. 

Приложени са протоколи от заседания и справка за 

дежурствата на членовете на Общинската избирателна комисия – 

Кресна, както и разпореждане на съда. Изготвен е контролен лист от 

счетоводството на Централната избирателна комисия, както и 

счетоводна справка. 

Предлагам ви да изплатим всички искания за проведените 

дежурства, така, както е поискано от Общинската избирателна 

комисия – Кресна, област Благоевград, с изключение на дежурството 

на 04.11.2019 г. поради изложените преди малко от мен причини. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада. Има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, постъпило е искане с вх. № МИ-

27-281 от 16.12.2019 г. от Общинска избирателна комисия – Девин, 

подписано само от председателя, с когото преди малко говорих. 

Също така обаче има и доклад-искане, което е подписано от 

председател и секретар. Касае заседания, проведени на 05.12.2019 г. 

и на 13.12.2019 г., на които са присъствали – на 05.12.2019 г. – 

председател, двама заместник-председатели, секретар и девет 

членове, а на 13.12.2019 г. – председател, двама заместник-

председатели, секретар и девет членове.  
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Респективно проведени са и дежурства за подготвяне на 

заседанията – от председател и секретар на 12.12.2019 г. – деня 

преди едното заседание, и на 04.12.2019 г. от председател и член за 

подготовка на другото заседание. 

Заседанията имат основание – прекратяване пълномощията 

на общински съветник и обявяване за избран на следващия. 

Наложи се да проведа допълнителен разговор. Има едно 

решение, което ни е изпратено с подписите и със заверка „вярно с 

оригинала“, но неподписано. Влязохме в сайта. Лошото е, че това, 

което е подписано, за 04.12.2019 г., носи дата 04.12.2019 г., а пък от 

сайта свалих същото решение с дата 05.12.2019 г. Наложи се да 

уточним. Било е на 05.12.2019 г. Явно си правят някакви промени. 

Не считам, че е основание да откажем изплащане на 

възнаграждение. Пропускът не е съществен, не виждам и някакъв 

правен интерес някой да го обжалва. Но при всички случаи не касае 

плащането на възнаграждения. 

Затова предлагам да удовлетворим искането и тъй като има и 

контролен лист, и счетоводна справка от колегите от 

администрацията на Централната избирателна комисия, ви 

предлагам да удовлетворим искането и да изплатим така, както ви 

докладвах – две заседания на членовете, които са присъствали – 

председател, двама заместник-председатели, секретар и девет 

членове, и за двете дежурства, като общата сума възлиза на 1666,49 

лв. с осигурителните вноски. 

Има и едно писмо до кмета за 8,00 лв. пътни разноски за 

Селви Читак, чийто адрес не е в гр. Девин, където се провеждат 

заседанията.  

Така че наред с възнагражденията, предлагам за пътните 

разноски  да изпратим отделно писмо до кмета на общината.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на колегата Ивков – изплащане на възнаграждения на 

ОИК – Девин, и протоколно решение за изпращане на писмо до 

кмета на община Девин.  

Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, Емил 

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

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Ивков, да продължите с докладите си. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото искане е от ОИК- Бобов дол, 

и е с вх. № МИ-27-272 от 13.12.2019 г. и е много подробно. Касае 

провеждане на заседания на 12, 13, 21 и 26 ноември 2019 г. и 

10.12.2019 г., на които са участвали както следва: на 12.11.2019 г. – 

председател, двама заместник-председатели, секретар и девет 

членове, на 13.11.2019 г. – председател, двама заместник-

председатели, секретар и девет членове, същите на 21.11.2019 г., 

същите на 26.11.2019 г. и председател, двама заместник-

председатели, секретар и осем членове на 10.12.2019 г. 

Дадени са основанията. Има решения, има заседания. 

Можели са да минат и с по-малко заседания, и с по-малко 

дежурства. Но това е въпрос на правила, може би, които тук трябва 

да помислим. В случая формално основание има. Дежурствата са 

дадени съответно на 14.11.2019 г., на 15.11.2019 г., 20.11.2019 г., 

25.11.2019 г. както следва: на 14 ноември от заместник-председател 

и двама членове, на 15 ноември от заместник-председател и двама 
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членове, на 20 ноември председател със заместник-председател и 

секретар и на 25 ноември – от трима членове.  

Не съвпадат датите. Какво са правили на тези дежурства не 

мога точно да обясня, но има справка и пише кои са лицата и за 11-

ти  е по буква „а“ от решение № 1685, за 14-ти по буква „в“, на 15-ти 

по буква „в“ от същото решение, на 20-ти по буква „в“ и на 25-ти по 

буква „в“ и буква „д“ на 26.11.2019 г. и на 05.11.2019 г. буква  „в“, 

като само за едното пише, че са приемали някакви материали от 

ЦИК. 

Така или иначе, имаме и контролен лист, прегледано е. 

Въпреки резервите ми предлагам всичко да се изплати, както е 

поискано. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изплащане на възнаграждението на ОИК – 

Бобов дол. Има ли други предложения? 

Заповядайте, госпожо Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Аз предлагам да им изпратим едно 

писмо и да види какво са правили на тази дежурства.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако искате, вижте си точките. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Добре, оттеглям си предложението. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има предложение за изплащане на възнаграждения на ОИК Бобов 

дол. Има ли други предложения,  

Ако няма, моля, процедура по гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 
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Предложението се приема. 

 Госпожо Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, получено е искане за 

изплащане на възнаграждения от Общинска избирателна комисия  - 

Трън, за две заседания, съответно на 29.11.2019 г. и на 03.12.2019 г.  

На 29.11.2019 г. заседанието е било във връзка с приемане на 

решение за прекратяване пълномощията на общински съветник и 

обявяване за избран на общински съветник, следващия в съответната 

листа кандидат. На 03.12.2019 г. – прекратяване пълномощията на 

общински съветник и обявяване за избран на общински съветник на 

следващия в листата кандидат. 

На 29 ноември са присъствали: председател, заместник-

председател, секретар и членове. 

На 03.12.2019 г.  – председател, заместник-председател, 

секретар и седем членове. Приложени са протоколите, решенията, 

има счетоводна справка. Предлагам да ги одобрим с протоколно 

решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

Трън. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Чаушев, заповядайте с доклади за възнаграждения. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-282 от 

16.12.2019 г. е получено искане за изплащане на възнаграждения за 

проведено заседание от ОИК – Русе, като заседанието е проведено 

на 20.11.219 г., на което са присъствали председател, двама 

заместник-председатели, секретар и десет членове, на което 

съответно са прекратили пълномощия на общински съветник и 

съответно са обявили за избран следващия. 

Поради това на основание т. 1, буква „б“ от наше Решение № 

1685 ви предлагам да изплатим възнаграждение в размер на 767,41 

лв. за това проведено заседание. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Чаушев, да продължите с докладите 

си. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-216 от 02.12.2019 г. сме 

получили искане за плащане на възнаграждения за дежурства и 

заседания от ОИК – Завет. По преписката, както и по предходната, 

също има контролен лист и счетоводна справка. Исканията са за 

проведено дежурство на 17.11.2019 г. от председател, заместник-

председател и двама членове във връзка с подготовка за провеждане 

на заседание. 

Поради това на основание т. 6, буква „а“ от наше Решение 

№ 1685 предлагам да се заплати сумата.  
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Провели са и заседание на 18.11.2019 г., на което са 

присъствали двама заместник-председатели и деветима членове. На 

това заседание съответно са взели отношение по сигнал във връзка 

със статута на общински съветник. 

Поради това предлагам на основание т. 1, буква „к“ от наше 

Решение № 1685 да им се изплати и това заседание. 

Има и дежурство на 24.11.2019 г., на което са присъствали 

заместник-председател и четирима членове за подготовка на 

заседание, за което предлагам по т. 6, буква „а“ от наше Решение 

№ 1685 да им се изплати възнаграждението. 

Има заседание и на 25.11.2019 г., на което са присъствали 

заместник-председателя и деветима членове, на което са прекратили 

пълномощията на общински съветник и съответно са обявили за 

избран на следващия. На основание т. 1, буква „в“ от наше Решение 

№ 1685 предлагам и това да се изплати. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изплащане на възнаграждение на ОИК – 

Завет. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Чаушев, да продължите докладите си. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И последно от моя страна за днес 

докладвам вх. № МИ-27-300 от 18.12.2019 г. Това е искане за 

изплащане на възнаграждение от ОИК – Струмяни, за проведено 
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дежурство от двама заместник-председатели във връзка с дело по 

образувано административно производство по изборните резултати 

и подготовка на материали. 

Предлагам това дежурство на 12.12.2019 г. от тези двама 

заместник-председатели да им бъде изплатено в размер на 114,00 лв.  

По преписката има съответно счетоводна справка и 

контролен лист. 

Така че предлагам да им се изплати това възнаграждение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изплащане на възнаграждението на ОИК – 

Струмяни. Има ли други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме 

към точка трета от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

Заповядайте, колега Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днес можете да видите проект на 

решение относно налагане на административно наказание на 

доставчика на медийни услуги „168 часа“ ЕООД за нарушение на 

изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. 
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Става въпрос за преписка, която е образувана въз основа на 

акт № 11-МИ от 29.10.2019 г. за установяване на административно 

нарушение. Съставена е от госпожа Стоева – председател на ЦИК – 

против „168 часа“ ЕООД, представляван от управителите Борислав 

Зюмбюлев и Венелина Гочева. 

В съставения АУАН от 29.10.2019 г. съществува яснота 

относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които 

е извършено, както и начина на извършване и нарушителя. Както 

казах, става дума за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от 

Изборния кодекс, поради което предлагам да наложим на „168 часа“ 

ЕООД с посочения ЕИК със седалище и адрес на управление, които 

също са посочени, имуществена санкция в размер на 2000 лв. на 

основание чл. 455, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с нарушение 

на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. 

Решението подлежи на обжалване пред Софийския районен 

съд в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на 

ЗАНН. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз не виждам в 

мотивите къде е определен размерът на санкцията. Считам, че 

трябва да намери място и в мотивите. 

Имате думата, колеги. Има ли други изказвания. Няма други. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното решение с 

направената бележка към мотивите на решението – да се включи в 

тях размерът на имуществената санкция. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1713-МИ. 
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Колега Стойчева, имате думата за следващия доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам проект на решение 

относно налагане на административно наказание на доставчика на 

медийни услуги „Резон“ ООД за нарушение на изискването на чл. 

205, ал. 5 от Изборния кодекс.  

Проектът на решение е въз основа на акт № 34-МИ от 

04.11.2019 г. Този акт е съставен в изпълнение на Решение № 1640-

МИ от 03.11.2019 г. на Централната избирателна комисия против 

„Резон“ ООД, представляван от управителя Николай Радев Недялков 

затова, че на 03.11.2019 г. в 15,00 ч. на интернет-страницата на 

информационния сайт „Факти.бг“ е публикувана информация за 

наличие на резултати от социологически проучвания в изборния ден. 

Централната избирателна комисия приема, че е налице 

нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс от 

страна на „Резон“ ООД. Актът е съставен на основание чл. 40, ал. 2, 

Предложение 1 от Закона за административните нарушения и 

наказания в отсъствие на нарушителя. Дадена му е възможност да 

направи писмени възражения по него в тридневен срок от 

подписването, такива не са постъпили. След като се запозна с 

наличните доказателства по административно-наказателната 

преписка, Централната избирателна комисия реши: налага на 

„Резон“ ООД с цитираните седалище и адрес на управление и 

представлявано от управителя Николай Недялков, на основание чл. 

475, ал. 1 от Изборния кодекс за нарушение на разпоредбата на чл. 

205, ал. 5 от Изборния кодекс имуществена санкция в размер на        

2 000 лв.  

Решението подлежи на обжалване пред Софийския районен 

съд чрез Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Същото предложение от мен – задължително в мотивите трябва да 

влезе имуществената санкция. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Пише, че е от 2 000 до 5 000 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тази сума трябва да 

влезе в мотивите и да се обоснове там. Всичко друго са приказки, 

цитиране на закона. А по същество какво решаваме и защо трябва да 

е минималният размер, нищо не сме написали. Съгласна ли сте? 

Други предложения?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Ще го добавя, да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има предложение след 

изречението „Не е маловажен случай деянието…“ да се посочи и 

обоснове имуществената санкция. 

Други бележки, колеги? Други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното решение за 

налагане на имуществена санкция на „Резон“ ООД. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1714-МИ. 

Колега Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

едно решение за прекратяване на административнонаказателното 

производство. Проектът за решение е във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали с № 4323. Областният управител ни е приложил 

по компетентност административнонаказателната преписка по 

издаден акт от ОИК – Сунгурларе. Предлагам ви да прекратим 

административнонаказателното производство по следните 

съображения. 

Председателят на ОИК – Сунгурларе е съставил акт за 

установяване на административно нарушение № 3 против Хатидже 
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Мехмедова Георгиева, кандидат за кмет на община Сунгурларе 

затова, че на 11.10.2019 г. при провеждане на предизборната си 

агитация през граждани с изказването си е накърнила добрите нрави, 

честта и доброто име на ПП ГЕРБ, което представлява нарушение на 

разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.  

Считам, че в акта за установяване на административно 

нарушение трябва да се съдържа описание на нарушението и 

обстоятелствата, при които е било извършено и по-конкретно с кои 

думи и изрази се накърняват добрите нрави и то добрите нрави, 

честта и името на кандидата. Естествено, не може да се нарушат 

добрите нрави на партията. Това е другата страна. 

В конкретния случай в акта за установяване на 

административно нарушение е налице напълно описание на 

нарушението. Липсва конкретика на обстоятелствата, както и по-

точно думите, изразите, които представляват накърняване на 

добрите нрави.  

Актосъставителят единствено се е задоволил да посочи в 

акта, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4, 

поради което считам, че не може да се установи по категоричен 

начин, че извършеното деяние, така, както е описано в акта, 

съставлява нарушение по смисъла на чл. 183, ал. 4. 

Поради това ви предлагам на основание чл. 54 от ЗАНН да 

прекратим административнонаказателното производство, 

образувано с Решение № 089 на ОИК – Сунгурларе, въз основа на 

което е съставен акт за установяване на административно нарушение 

№ 3. Съответно копие от решението да изпратим на ОИК – 

Сунгурларе и на госпожа Хатидже Мехмедова Георгиева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли изказвания, въпроси, друго предложение? 
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Ако няма, колеги, други предложения, моля, процедура по 

гласуване на решението. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   1 (Георги Баханов).  

Решението се приема. 

Решението има № 1715-МИ. 

Друг доклад имате ли по тази точка,  госпожо Бойкинова? 

Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, следващият 

проект е № 4324. Той е относно прекратяване на 

административнонаказателното производство срещу Л. К. К. 

Председателят на ОИК – Свищов, е съставил акт за установяване на 

административно нарушение № 2 на основание решение № 162 на 

Общинската избирателна комисия – Свищов, затова, че 

собственикът и главен редактор на електронен сайт „Свищов“ на 

25.10.2019 г. на електронния сайт е публикувал статия „Последна 

социология“, като счита, че това представлява нарушение на чл. 182, 

ал. 4 и чл. 205 от Изборния кодекс. 

Считам, че не е налице нарушение на разпоредбата на чл. 

205, тъй като, след като се запознах със статията, в нея не се 

съдържат резултати от допитване до общественото мнение или 

социологически проучвания по повод изборите, не се съдържат 

имена на кандидати, партии или проценти от гласуването. Това си е 

една статия, в която се твърди, че евентуално може да има втори тур, 

че трябва да се гласува, „не на страха“ – изобщо няма никакви 

проценти, нито социологически проучвания. 

С оглед на горното считам, че извършеното деяние, 

изразяващо се в публикуване на процесната статия, не съставлява 
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нарушение по смисъла на чл. 205, а от друга страна, не се установява 

и нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4, тъй като статията е 

публикувана в деня, предхождащ изборите, и отгоре на това и не е и 

агитационен материал. 

Поради това ви предлагам на основание чл. 54 от ЗАНН да 

прекратим административнонаказателното производство, 

образувано по Решение № 162 на Общинска избирателна комисия – 

Свищов, и издаденият въз основа на това решение акт за 

установяване на административно нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други 

изказвания, процедура по гласуване, колеги, на предложеното 

решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1716-МИ. 

Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е проект за решение № 4326. То е 

по жалба на ПП Партия на зелените.  С определение от 

Административен съд -  София –град, ни е изпратена по 

компетентност за произнасяне жалбата на Партия на зелените. 

Партия на зелените е подала жалба до Централната 

избирателна комисия, до ОИК – Столична община, до Главна 

прокуратура, до средствата за масово осведомяване. Припомням ви, 

става въпрос за публикация във фейсбук на профила на Тома Белев и 

според жалбоподателя това е вулгарно антисемитско изказване и в 
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тази връзка те искат той да бъде изваден от листата на кандидатите 

за общински съветници на Коалиция Демократична България – 

обединение.  

Искането е подадено до Общинска избирателна комисия и тя 

с протоколно решение разглежда искането и констатира, че жалбата 

е подадена и до Централната избирателна комисия. Тя беше на 

доклад на колегата Ганчева и ние сме я оставили за сведение. Но 

това протоколно решение на ОИК се оспорва от жалбоподателя пред 

Административен съд, като се казва, че това е бездействие, 

мълчалив отказ. Съответно Административен съд  разглежда 

жалбата и казва, че компетентна е Централната избирателна 

комисия, която следва да извърши преценка дали жалбата е 

подадена в срок. 

Аз ви предлагам да оставим без разглеждане, тъй като 

Общинската избирателна комисия е разгледала искането на 

22.10.2019 г.  Протоколът е публикуван на същата дата, а жалбата е 

един месец след това. Подадена е на 24.11.2019 г.  

Ако приемем мотивите на Определението на 

Административен съд, това е решение на ОИК, макар и протоколно, 

подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок. Срокът е 

изтекъл. 

Поради това ви предлагам да оставим жалбата без 

разглеждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друго разбиране има 

ли, колеги? Тази жалба е просрочена с около месец. 

Ако няма друго предложение, колеги, моля, процедура по 

гласуване на предложеното решение от госпожа Бойкинова. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Емил 

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

Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 
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Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против – 1 (Кристина Стефанова).  

Решението се приема. 

Решението има № 1717-МИ. 

Колеги, има дошли и нови искания. Междувременно са 

разпределени.  

Прекъсваме до 14,30 ч. 

 

(след прекъсването) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

продължаваме заседанието. 

 Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една 

жалба, постъпила от Общинска избирателна комисия – Родопи. Тя е 

подадена чрез комисията до Централната избирателна комисия от 

Пламен Димитров Спасов против Решение № 161 на Общинска 

избирателна комисия. С това решение  господин Спасов е заличен от 

листата на ПП ГЕРБ и е избран следващият общински съветник от 

листата затова, че на две проведени поредни заседания на 

Общинския съвет – Родопи, на 07.11.2019 г. и на 21.11.2019 г., не е 

положил клетва по реда на ЗМСМА, поради което и с оглед 

уведомлението от председателя на Общинския съвет Общинската 

избирателна комисия – Родопи, е приела оспорваното решение. 

Предлагам да изпратим същото по компетентност на 

съответния Административен съд  с оглед на това, че се касае за 

процедура по ЗМСМА, а решенията, взети от Общинската 

избирателна комисия на основание ЗМСМА, подлежат на обжалване 

пред съответния Административен съд. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на госпожа Бойкинова за изпращане по 

компетентност. Има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Имате ли друг доклад,  госпожо Бойкинова? Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

Определение от АССГ с указание да представим по 

административно дело № 12751/2019 г. решение на ЦИК от 

03.11.2019 г., с което ОИК следва да укаже на СИК, че при 

преброяване на резултатите при гласуване с две бюлетини е 

възможно при поставяне на знак с индигирана черна ивица да остава 

отпечатък върху долната бюлетина и че такъв отпечатък не води до 

недействителност на бюлетината, както и писмото, с което сме 

уведомили ОИК за взетото решение. 

Предлагам да изпратим на АССГ протокол № 159 от 

заседание на Централната избирателна комисия от 03.11.2019 г., с 

което ние взехме решение да публикуваме на нашата страница 

съобщение с текста, че такъв отпечатък не води до недействителност 

на бюлетината.  

Предлагам ви с писмо да приложим съобщението и самия 

протокол. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение жалба от Информационна агенция БЛИЦ срещу решение 

на Централната избирателна комисия, с което сме наложили 

имуществена санкция в размер на 2000 лв. Жалбата ще бъде 

комплектована и ведно с преписката изпратена до Софийски 

районен съд. 

Докладвам ви също така за сведение писмо от район 

„Изгрев“, с което ни връчват подписан акт от  господин Блъсков, 

собственик на „Труд медия“ ЕООД. 

Докладва ви също така и писмо от Столична община, район 

„Сердика“, с което ни връщат неподписани актовете срещу Недялко 

Йорданов, управител на ПИ К с отбелязване, че той се намира извън 

страната и ще се върне не по-рано от 15.12.2019 г. 

Както и другите актове, които ви докладвах, също невръчени 

от друг район на Столична община, предлагам след дата 15.12.2019 

г. да бъдат връчени от нашите юрисконсулти. 

Също така ви докладвам, че за 27.05.2020 г. от 14.00 ч. е 

насрочено делото със страна М. И. Б. Ако си спомняте, това е делото 

по нейна жалба по ЗОДОВ с решение на Пловдивския 

Административен съд, с което бяхме осъдени в размер на 500 лв. 

обезщетение за неимуществени вреди. 

Докладвам ви още един връчен акт – на Информационна 

агенция БЛИЦ, подписан от Ивайло Крачунов. Писмото е от 

Столична община, район „Оборище“. 
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Докладвам ви за сведение едно постановление за отказ за 

започване на наказателно производство от Районна прокуратура – 

Дулово. То е образувано по повод уведомително писмо от 

Централната избирателна комисия затова, че  господин К.  в 

изборите за членове на Европейски парламент е гласувал, без да има 

право. От преписката се установява, че след като отишъл в 

секционната избирателна комисия и е фигурирал в забранителния 

списък, отишъл в общината, оттам са му издали удостоверение, че е 

отпаднала причината за включването му в забранителния списък. 

След подписване на декларация по чл. 360, ал. 2 и чл. 361, ал. 2 

същият е осъществил правото на глас и е бил допуснат. Както и за 

две лица, които също са били дописани под чертата в избирателния 

списък, гласували са. Попълнили са декларацията и от служебната 

бележка се установява, че имат постоянен адрес в кметството на с. 

Златоклас. 

Поради това и с тези мотиви се отказва започването на 

наказателно производство. 

Докладвам ви го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Колеги, докладвам фактическа грешка, която 

съм допуснал или съм допуснал да бъде допусната в сутрешния 

доклад с искане за възнаграждение, който съм докладвал като искане 

от ОИК – Видин. Всъщност става въпрос за ОИК – Ново село. 

Има дълга предистория, но с наше решение за промяна на 

тази фактическа грешка всъщност бихме изпълнили изискванията. 

Благодаря ви. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

моля за протоколно решение за поправка. Всъщност 
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възнаграждението е на ОИК – Ново село, а не на ОИК – Видин, 

както е гласувано в сутрешната част на заседанието. 

Има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днешно заседание е качен проект на 

решение № 4332 относно налагане на административно наказание на 

доставчика на медийни услуги „168 часа“ ЕООД за нарушение на 

изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. 

С наше Решение № 1565-МИ от 27.10.2019 г. сме установили 

нарушение против „168 часа“ затова, че на 27.10.2019 г. към 14,00 ч. 

на интернет страницата „24часа.бг“ са били огласени резултати от 

допитвания до общественото мнение. В изпълнение на това решение 

е съставен акт № 7-МИ от 29.10.2019 г. от председателя на 

Централната избирателна комисия. Знаете какво предвижда 

разпоредбата на чл. 205, ал. 5. Тя забранява огласяване на резултати 

под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден и до обявяване 

на край на изборния ден. 

Актът за установяване е бил връчен на представляващите 

„168 часа“ ЕООД, съответно управителите Борислав Зюмбюлев и 

Венелина Гочева, които в срок са подали възражение срещу акта. 

Цялата преписка е окомплектована. Виждате, в проекта на решение 

на решение са изписани всички приложени към нея доказателства. 
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Предлагам ви проект на решение, с който да наложим на „168 

часа“ ЕООД, представляван от неговите управители, със съответните 

реквизити на дружеството и ЕГН на представляващите същото, 

имуществена санкция в размер на 2000 лв. на основание чл. 475, ал. 

1 от Изборния кодекс за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5. 

Предвидено е в диспозитива доброволното плащане на наложената 

имуществена санкция, по коя сметка на Централната избирателна 

комисия може да бъде извършена, както и текста пред кой орган в 

какъв срок подлежи на обжалване нашето решение. 

Обръщам внимание, че в мотивите подробно са изложени 

съображения по отношение на това защо Централната избирателна 

комисия счита, че в този случай следва да бъде наложен 

минималният размер на имуществената санкция от 2000 лв. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада на госпожа Иванова. Има ли предложения по проекта 

на решение?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1718-МИ. 

Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-22-817 от 18.12.2019 г. е постъпил 

сигнал от  господин Н. Й. Със сигнала същият ни уведомява, че 

тричленен състав на Върховния административен съд със свое 

решение е установил конфликт    на интереси   на   кмета   на   

община Ботевград Иван Гавалюгов. Със същото решение е 
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потвърдено решението на Комисията за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Със същото решение съдът е отменил всъщност решение на 

Административен съд – София-област, и е потвърдил решението на 

КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси.  

Господин   Н.  Й.  към сигнала си е приложил Решение № 

17114 от 13.12.2019 г., постановено от Върховния административен 

съд, Шесто отделение, по административно дело № 9250/2019 г. 

Същият ни уведомява, че до момента ОИК – Ботевград, по негова 

информация, не се е събрал да предприеме необходимите действия. 

Колеги, във връзка със сигнала аз извърших служебна 

справка на интернет сайта на Върховния административен съд на 

Република България и наистина установих, че по посочения номер 

на дело е постановено Решение № 17114 от 13.12.2019 г., с което е 

отменено решението на Административен съд – София-област, и е 

потвърдено решението на КПКОНПИ, с което е установен конфликт 

на интереси по отношение на  господин Гавалюгов. 

Също така извърших справка на интернет страницата на 

Общинска избирателна комисия – Ботевград, където се установява, 

че последно заседание е поведено – поне е качен протокол от такова 

– на 03.11.2019 г. В същото време с Решение № 194 от 28.10.2019 г. 

Общинска избирателна комисия е обявила за избран за кмет на 

община Ботевград  господин Иван Александров Гавалюгов. 

Колеги, в тази връзка и предвид разпоредбата на чл. 42, ал. 1, 

т. 11, съгласно която пълномощията на кметовете се прекратяват 

предсрочно при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт 

на интереси по Закона за противодействие на корупцията и отнемане 

на незаконно придобито имущество, аз ви предлагам този сигнал да 

бъде препратен по компетентност на Общинската избирателна 

комисия,   в чиито    правомощия    е да прекратят предсрочно  
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пълномощията на обявения за избран за кмет  господин Гавалюгов. 

Това се налага и с оглед на обстоятелството, че Общинската 

избирателна комисия не е била страна в това производство. Нямам 

представа те са запознати с това решение. 

Предлагам да го препратим по компетентност за 

предприемане на необходимите действия по ЗМСМА. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на преписката по 

компетентност на ОИК с копие до лицето. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  

против –  1 (Кристина Стефанова). 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия по електронната поща е получено писмо с вх. 

№ МИ-15-1660 от 17.12.2019 г. от председателя на ОИК – Борован. 

Същото е качено  във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

от днешно заседание. Председателят на ОИК – Борован, ни 

уведомява, че във връзка с произведените избори на първи и втори 

тур в Борован съгласно наше Решение № 1129, т. 17 от 19.09.2019 г., 

помещението се определя със заповед на кмета на общината не по-

късно от три дни преди изборния ден. Копие от заповедта се 

изпраща на съответната Общинска избирателна комисия. 

Такава заповед, казва председателят на ОИК – Борован, не е 

била предоставена на Общинската избирателна комисия, въпреки че 

многократно е била искана. Загубилият кандидат за кмет с 10 гласа  
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разлика обжалва изборните резултати. Същият е подал и сигнал в 

Икономическа полиция, в който твърди, че чувалите с бюлетините 

са били преместени незнайно кога и къде. Председателят на ОИК – 

Борован, е била призована в качеството на председател на комисията 

да даде сведение знае ли в кое помещение се съхраняват чувалите с 

бюлетините след приключване на изборите. Била е публикувана и 

статия в местен вестник. Същата е била приложена в копие към 

жалбата, където се твърди, че помещението било отворено и 

чувалите са били преместени. При посещение от страна на 

председателя на ОИК в общинска администрация по време на 

изборите чувалите се съхраняваха в помещение, разположено на 

първия етаж, срещу стаята на дежурен по съвет. По-късно същото 

помещение беше празно и отворено. 

В момента е подадена касационна жалба до Върховния 

административен съд, в която се твърди, че помещението било 

отваряно и чувалите са преместени. Същото го твърди и 

председателят на комисията, както и още членове на ОИК – Борован, 

казва тя, но нямаме доказателства, тъй като заповедта на кмета не ни 

е представена. Попитахме секретаря на общината къде се съхраняват 

и отговорът беше от рода „на където е необходимо“. 

Явявайки се като страна по делото, нямам отговор на въпроса 

къде се съхраняват чувалите с бюлетини от произведените местни 

избори 2019 г.  

Колеги, моля за вашето становище по така отправения ни 

сигнал. Очевидно има някаква процедура. Сигнализирани са 

компетентни органи. Виждате, провели са се разпити и в 

Икономическата полиция. Очевидно има някакво досъдебно 

производство или поне прокурорска преписка. Говори се за някакво 

дело на Върховния административен съд, не са посочени никакви 

номера, а просто моля и за вашето становище по този сигнал. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Госпожо 

Солакова, имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз лично първото нещо, 

което бих предложила, е да изпратим писмо до кмета на община 

Борован да ни информира за помещението, да ни изпрати копие от 

заповедта за определяне на помещението, както и протокола, ако не 

е направено. Може и вече да са в Централната избирателна комисия.  

Но това, което ми прави впечатление и което се налага за 

някои комисии като практика в тези избори и тенденцията вече е 

установена, като в началото беше от изборите за Европейски 

парламент, председателите на общинските избирателни комисии се 

вживяват в някаква роля със самостоятелна компетентност, каквато 

решават, че имат, ангажират мнението на общинските избирателни 

комисии. В крайна сметка, когато законът възлага отговорности на 

определени органи и лица, те си носят тези отговорности, 

изпълняват своите функции. Аз не знам какви са функциите на 

общинската избирателна комисия по принцип в процедурата и целия 

процес по съхраняване на изборните книжа и материали по 

Изборния кодекс от 2014 г., без да се бъркаме и объркваме 

процедурите, предвидени и уредени в Кодекса от 2011 г., отменен 

през 2014 г. 

На следващо място, пише ни от името все едно на 

Общинската избирателна комисия, подписано е само от председател, 

няма печат на Общинската избирателна комисия, което означава, че 

тя си контактува от името на Общинската избирателна комисия и 

ходи в общината. Не е уведомена Общинската избирателна комисия, 

не става ясно да има някакво упълномощаване. 

В този смисъл предлагам на председателя на ОИК – Борован, 

да се обърне внимание как трябва да се оформят документите от 

името на Общинската избирателна комисия. 



56 

 

По отношение на поставените въпроси във връзка със 

съхраняването, да изпратим едно писмо до кмета на общината да ни 

изпрати копия от заповедите и протоколите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, аз приемам направените 

предложения – да бъде подготвено писмо, с което да бъде изисквана 

информация от кмета на община Борован във връзка с твърденията, 

изложени в сигнала, както и второ писмо, с което за съжаление 

очевидно трябва да уведомим председателя на Общинската 

избирателна комисия как следва да се оформят документите, които 

изхождат от името на комисията, съответно с подпис на председател 

и секретар. 

Моля за протоколно решение за тези две писма. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване и на двете писма. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Иванова, заповядайте за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е по 

електронната поща с вх. № МИ-22-816 от 18.12.2019 г. сигнал от  

господин С. Ц., така е подписан неговият сигнал, с който той ни 

уведомява, че с Решение № 196 от 28.10.2019 г.  Общинската 

избирателна комисия – Ботевград, е обявила избраните общински 

съветници в Общинския съвет с мандат 2019 -2023 г. Против това 

решение била подадена жалба от ПП МИР, по повод на която е 
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образувано административно дело № 1418 на Административен съд 

– София-област, по описа им за тази година. 

По повод необходимостта от процесуално представителство 

пред съда ОИК – Ботевград, със свое Решение № 224 от 05.11.2019 г. 

е определила за свои процесуални представители петима членове на 

ОИК – Ботевград, сред които и лицето Виктор Христов Велчев, 

правоспособен юрист и член на Адвокатска колегия – София. 

Лицето твърди, че всеки един от посочените пет лица би могъл да 

осъществява самостоятелно процесуално представителство по дела, 

по които страна е комисията, включително и по посоченото 

административно дело № 1418. 

Видно от публикувания протокол, в съдебно заседание по 

посоченото дело, което се е провело на 07.11.2019 г., като 

процесуален представител се е явил и адв. Виктор Велчев, но не от 

името на комисията, а от името на част от заинтересованите лица, 

определени и избрани за общински съветници. Отбелязва се, че тези 

съветници не са от листата на ПП ГЕРБ, която е предложила адв. 

Велчев за член на съответната ОИК, а са от Местна коалиция ДИБО 

и от Коалиция от партия Алтернатива на гражданите.  

Оказва се, че жалбата, подадена срещу решението на ОИК, е 

била оттеглена, но от протокол от съдебно заседание става ясно, че 

след като узнал за оттеглянето на жалбата, адв. Велчев е направил 

изявление, че от името на упълномощилите го заинтересовани лица 

е щял да поддържа жалбата.  

Според подателя на сигнала всичко сочи на това, че се касае 

за поведение, недопустимо от страна на член на Общинска 

избирателна комисия. След като адв. Велчев е оправомощен да 

представлява Общинската избирателна комисия по дела срещу 

нейни решения, е недопустимо той да се явява от името на друга 

страна по делото, още повече страна, която оспорва решението на 
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самата Общинска избирателна комисия, за което адвокат Велчев е 

гласувал „за“.  

От друга страна, твърди подателят на сигнала, е налице 

противоречие между интересите на ПП ГЕРБ, предложила адв. 

Велчев за член на комисията, и интересите на други партии и 

коалиции, участващи в местните избори в община Ботевград, защото 

евентуалното уважаване на жалбата на ПП МИР би могло да доведе 

до преразпределение на квотите в Общинския съвет, в резултат на 

което ПП ГЕРБ да загуби един съветник. 

Във връзка с тези изявления на подателя на сигнала, той 

твърди, че поведението на адв. Велчев като член на комисията е 

несъвместимо с това му качество и по тази причина той моли Виктор 

Велчев да бъде освободен като член на Общинска избирателна 

комисия – Ботевград, като бъде заменен от друг представител на ПП 

ГЕРБ. 

Колеги, вие знаете, че в разпоредбата на чл. 57, ал.1, т. 6 са 

изброени случаите, в които Централната избирателна комисия може 

да прекратява правомощията на член на Общинска избирателна 

комисия и това са случаите на нарушение на Изборния кодекс и при 

наличие на някои от хипотезите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс. 

В този случай категорично не е налице нито една от хипотезите на 

чл. 51, ал. 2. Лично аз считам, че няма в случай и конкретно 

нарушение на Изборния кодекс. 

В този смисъл считам, че Централната избирателна комисия 

не може да постанови по този сигнал решение, с което да прекрати 

правомощията на Виктор Христов Велчев, който е бил назначен за 

член на Общинската избирателна комисия – Ботевград, от квотата на 

ПП ГЕРБ с Решение № 915-МИ от 30.08.2019 г.  

Ако прецените пък, този сигнал да бъде препратен на ПП 

ГЕРБ, която знаете, че е компетентна в този случай да предложи 

друг свой член за Общинска избирателна комисия. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Има ли молба от него? 

КАТЯ ИВАНОВА: Не, не си е пуснал молба. Това е трето 

лице, което твърди наличие на несъвместимост и иска от 

Централната избирателна комисия да бъдат прекратени 

правомощията на този член.  

Колеги, след станалите разисквания аз ви предлагам с едно 

писмо да отговорим на подателя на сигнала и то по дадения е-mail, с 

което да му кажем, че не са налице предпоставките, при наличието 

на които Централната избирателна комисия би могла да прекрати 

правомощията на Виктор Христов Велчев като член на Общинска 

избирателна комисия – Ботевград, както и да му посочим 

относимите в конкретния случай текстове на Изборния кодекс. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмо с 

такова съдържание до сигналоподателя. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

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

Предложението се приема. 

 Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмо с вх. № МИ-09-79 от 13.12.2019 г. от Софийска градска 

прокуратура до председателя на Централната избирателна комисия 

поради следното.  

Изпратили са ни влязло в сила протоколно определение но 

едно НОХД по описа на Софийски градски съд, 11 състав, с което бе 

одобрено     споразумение за решаване    на   делото,  съгласно    

което подсъдимият    И. И. Т.   с   посочено    ЕГН и адрес, му е 
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наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година, 

изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено 

за срок от три години.  

Освен това обаче частта от присъдата или определението, с 

което е одобрено споразумението, която се отнася до Централната 

избирателна комисия в някакъв вариант, е, че на основание чл. 167, 

ал. 6 във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 6 от Наказателния кодекс с 

горепосоченото определение на Софийски градски съд на същия 

подсъдим му е наложено и наказание „лишаване от право да заема 

определена държавна или обществена длъжност, свързана с 

упражняването на избирателните права на гражданите“ за срок от 

една година, считано от датата на влизане на присъдата в сила – 

04.12.2019 г. В тази част явно ни е изпратено по компетентност „за 

изпълнение съгласно правомощията ви, като съобразите 

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

условията и сроковете, указани от съда.“ 

Това ви го докладвах, колеги, и поех ангажимент да проверя 

дали е изпратено писмо до Софийска градска прокуратура. А то 

няма как да е изпратено, тъй като при предишен доклад за същото 

лице – получило се е недоразумение – Районна прокуратура – 

Ямбол, ни уведомява, че същото лице е осъдено на наказание 

„лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, 

свързана с упражняване на избирателни права на гражданите“ за 

срок от три години“ обаче. Присъдата е влязла в сила на 

18.11.2019 г.  

Става въпрос за две различни присъди – едната е на 

Ямболски окръжен съд за три години лишаване от права, за която 

сме препратили на "Информационно обслужване" АД, за да го имат 

предвид  при бъдещи проверки, извършвани от тях във връзка с 

произвеждане на бъдещи избори. Отделно от това сме попитали 

дали същото лице към момента изпълнява държавна или обществена 
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длъжност, свързана с упражняване на избирателни права на 

гражданите. Информирали са ни за резултатите с писмо до ЦИК с 

вх. № МИ-00-139 от 29.11.2019 г.  

Така че, колеги, това е коренно различно дело за същото 

лице. Предлагам  да изпратим отново писмо с копие до Софийска 

градска прокуратура до "Информационно обслужване" АД със 

същия текст, както в предходното писмо. След това, като получим 

отговор от "Информационно обслужване" АД, да го препратим на 

Софийска градска прокуратура като доказателство за предприетите 

от нас действия във връзка със сезирането ни с писмото, което ви 

докладвах преди малко. 

Това е предложението ми. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на  господин Баханов. Има ли други 

предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силва Дюкенджиева, 

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

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Ивков, имате думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, получено е постановление за 

отказ за образуване на досъдебно производство с вх. № ЕП-09-85. 

Докладвам го за сведение. Става въпрос за Районна прокуратура – 

Карнобат. Трима колеги, членове на секционна избирателна 

комисия, подали по настоящ адрес в три села съответно, в други три 

села били в секционната, подали си декларации, гласували за 

Европейски парламент. Явно затова са влезли в списъка, че ги има и 

в двата избирателни списъка – по настоящ и там, където са били. 
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Всъщност се установило, че не са гласували два пъти. 

Отказват да образуват. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря Ви,  господин Ивков. 

Колеги, и аз имам доклад в тази точка. Искам да докладвам 

нещо на Централната избирателна комисия.  

Спомняте си през месец ноември – на 22-ри – съм докладвала 

едно искане от Следствен отдел на Софийска градска прокуратура, в 

която ни беше изискано по прокурорска преписка от 2018 г. да бъдат 

предоставени и заверени документи от изборите за президент и 

вицепрезидент през 2016 г. Документите са извадени. 

Моля Централната избирателна комисия да гласува писмо, с 

което да изпратим документите на Следствен отдел на Софийска 

градска прокуратура така, както е поискано от тях. 

Колеги, има ли друго предложение? 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на копие от тези 

документи на Софийска градска прокуратура. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължава 

заседанието. 

Връщаме се на точка трета от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

 Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

преписка с вх. №  МИ-29-9. Това е писмо от администрацията на 
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Министерския съвет с копие до  господин Т. Х. С това писмо 

администрацията на Министерския съвет ни уведомява, че е 

постъпило заявление по Закона за достъп до обществена 

информация от  господин Т. Х. с искане за предоставяне на следната 

информация – дали са информирани за Решение № 1617 на 

Централната избирателна комисия относно извършения анализ на 

несъответствията и констатираните размествания, посочени от него, 

и предоставени ли са приложенията към решенията. 

Заявлението е адресирано до  господин Дончев. 

Вторият въпрос е допустимо и морално ли е чрез използване 

на процедурни хватки Централната избирателна комисия да не вземе 

реално решение да се обявят действителните резултати от изборите 

за общински съветници в конкретните общини, след като е 

констатирала размествания и несъответствия в над 1500 протокола.  

Третият въпрос: Какви действия ще предприемете спрямо 

Централната избирателна комисия предвид обстоятелството, че с 

Решение № 1617-МИ от 01.11.2019 г. допускат на практика мандат 

за общински съветник да е получил кандидат, който не е избран, и с 

това може да е подменен вотът на избирателите. 

С писмото администрацията на Министерския съвет отговаря 

на  господин  Х., че с Решение № 493 от 09.08.2019 г. за 

подготовката, произвеждането на изборите за общински съветници и 

за кметове Министерският съвет възлага на заместник-министър 

председателя и неговата администрация координация по 

изпълнението на дейностите по организационно-техническата 

подготовка на изборите. 

От решението е видно, че ангажиментите на заместник-

министър председателя са свързани само с осигуряване процеса на 

подготовката и произвеждането на      изборите,      а    техническото  
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обезпечаване, с изключение на дейностите, изрично посочени в 

Изборния кодекс, който са отговорност на ЦИК. 

В този смисъл казват, че Централната избирателна комисия е 

независим орган и съответно министър-председателят няма 

правомощия да контролира нашите решения. 

Заявлението ни е изпратено по компетентност. Аз предлагам 

с писмо да отговорим на  господин Х., че с Решение на Централната 

избирателна комисия № 1708 от 12.12.2019 г. ние сме отговорили 

подробно на поставените от него въпроси, макар и по друг начин 

формулирани. Информацията, която се иска, е една и съща и от 

отговора е видно, че не са установени несъответствия, които да 

водят до промяна на мандатите по партии и коалиции – това, което 

го интересува  господин Х. 

Във второто заявление до министър-председателя съответно 

има установени несъответствия в 19 общини, но те не касаят нито 

мандати, нито избраните общински съветници, а водят само до 

размествания в самата листа на партиите и коалициите. Както 

обяснихме в решението, в три общини – Трекляно, Ябланица и 

Хисаря – е констатирано, че има несъответствия, които биха могли 

да доведат до промяна при един от избраните общински съветници, 

има и образувани съответните административни дела и също така 

информацията Централната избирателна комисия е предоставила 

чрез своите протоколи от заседанията, които са публични и са 

публикувани на интернет-страницата на комисията. Самият 

законодател в Изборния кодекс е предоставил възможност на 

Централната избирателна комисия да взема така наречените 

отхвърлителни решения, когато липсва мнозинство от 2/3 за вземане 

на дадено решение. Но макар и отхвърлително, то е решение по 

смисъла на Изборния кодекс и Централната избирателна комисия в 

този смисъл не е постановила нито нередно, нито 
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незаконосъобразно, нито каквото и да е решение, а решение по 

смисъла на Изборния кодекс. 

Считам, че следва да му отговорим, че отговорите се 

съдържат в наше Решение № 1708. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По хиляда начини и до 

хиляда институции, за да може всички да разберат какво питат. Но 

ние отговорихме по начин, че всички разбраха какво ни питат. 

Решението е качено на нашия сайт, както всички решения на ЦИК се 

качват. 

Виждате отговора, колеги. Имате думата, колеги. Чухте 

доклада.  

Ако няма, колеги, други предложения и изказвания, моля, 

процедура по гласуване на отговора. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Продължаваме нататък. 

 

Преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Разни. 

Има думата колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, тъй като искам да върна 

на доклад становището относно сигурността на компютърната 

техника, предлагам да изключим камарата и да продължим само със 

стенографски запис. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, изключете 

камерата по този въпрос. След доклада заседанието ще продължи на 

камера, а засега – на стенографски протокол. Благодаря. 
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Моля, включете камерата. 

Продължава заседанието, колеги. 

Колегата Войнов продължава с докладите си. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, по електронната поща на 

Централната избирателна комисия е получено съобщение, че 

пощенската кутия на ЦИК е почти пълна. Необходимо е да се 

изтрият съобщения, които не ни трябват. Това е в полученото 

съобщение. В пощенската кутия се съхраняват съобщения от 2011 г. 

досега. Единият вариант е да се изтрият старите съобщения. Разбира 

се, по-добре е, ако е възможно, да се увеличи обемът на пощенската 

кутия.  

Затова предлагам да изпратим едно писмо до 

"Информационно обслужване" АД със следното съдържание. 

Писмото го има във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. То 

е до  господин Филипов: „Във връзка с получено по електронната 

поща на ЦИК съобщение, съдържащо информация, че пощенската 
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кутия на ЦИК е почти пълна, молим за вашето предложение в кратък 

срок за решаване на въпроса с оглед осигуряване на работата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте доклада. Имате думата.  

Колегата Стефанова има думата. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, би трябвало да отправим 

искане към "Информационно обслужване" АД за вариант за 

архивиране на информацията от пощенската кутия на технически 

носител, както и да направим справка относно действащите 

договори – дали тази услуга може да бъде извършена от тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз предлагам да се 

направи проверка от 2011 г. досега как е процедирано и с една 

докладна да се изнесе пред комисията пълната картина, за да се види 

какви мерки са предприемани и как е процедирано по-рано, и в 

следващо заседание да решим този въпрос. Нека имаме повече 

информация. Само фактът, че се е напълнила кутията, то е обяснимо 

при такъв обем кореспонденция. Нека поискаме как е процедирано. 

Заповядайте, колега Войнов, за следващия Ви доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с входящ № 

МИ-22-814 от 17.12.2019 г. Писмото е от Г. Д. от с. Дражево, 

Ямболска област. Г. Д. е разработил концепция относно 

алтернативно машинно гласуване с приложени чертежи и схеми. 

Предлага, ако концепцията му бъде приета, да обедини усилията на 

професионалисти в тази област, за да стане тя факт. 

Предлагам да отговорим на Г. Д. по следния начин: 

„Централната избирателна комисия се запозна с разработената от 

Вас концепция относно алтернативно машинно гласуване, но 

съгласно разпоредбите на закона определянето на изпълнител на 

машинното гласуване се извършва след състезателна процедура с 

договаряне,      като      устройствата       за       гласуване трябва да       
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отговарят на много високи изисквания, определени в техническо 

задание.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам да отпадне 

„на много високи“, да стане „на изискванията“, определени в 

заданието. И да е съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, а не 

„на закона“. 

Други бележки, колеги, по проекта за писмо до  господин 

Димитров?  Когато дойде времето, той може да участва. 

Имате думата, колеги. Не виждам изказвания.  

Моля, процедура по гласуване на предложения отговор до  

господин Димитров. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов, за следващия Ви доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам писмо от ОИК – Бойчиновци, с 

вх. № МИ-15-1507/1 от 18.12.2019 г. С писмото ни изпращат тяхно 

Решение № 196-МИ от 16.12.2019 г.  Това решение е във връзка с 

наше писмо от 20.11.2019 г., с което указваме, че в компетенциите 

на ОИК – Бойчиновци, е с решение да коригират допусната 

техническа грешка при пренасяне на данните от изборите за 

общински съветници и да създаде актуализирана база данни. 

Указахме им, че при взето решение за поправка на техническа 

грешка е необходимо да ни изпратят решението, за да може да се 

отрази корекцията в бюлетина на ЦИК. 

С това Решение № 196-МИ от 16.12.2019 г.  ОИК – 

Бойчиновци, коригира техническата грешка, но вече е невъзможно 
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да се отрази корекцията в бюлетина на ЦИК, тъй като той е 

отпечатан. Поради това докладвам писмото за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Димитров е 

след колегата Войнов. Заповядайте, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 

днес съм подготвил някакъв проект за писмо-отговор до  господин 

Н. Д. Всъщност ние трябваше отдавна да му изпратим някакъв 

отговор, но беше трудно да го съгласуваме.  

Да ви припомня, той предлагаше да си сътрудничим в най-

общия смисъл, като му подаваме числа, които те да отразяват, и така 

да се прави интерактивна карта. Първия път аз го бях приел за 

сведение и за запознаване и т.н. В края на краищата ви предлагам 

текст, който е следният: 

„Във връзка с Ваше писмо еди-кое  си ви информираме, че в 

Централната избирателна комисия са налични записи на изборните 

резултати, публикувани на хартиен носител и на CD за всички 

гласувания след 2001 г. За периода 1991 – 2001 г. съществува 

обобщена база данни. Централната избирателна комисия е готова да 

Ви предостави копие от всички записи, които могат да послужат за 

изработване на историческите карти.“ 

Мисля, че смисълът беше да бъде достатъчно официални и 

едновременно – дистанцирано, да не се ангажираме с усилията им да 

произведат числа.  

Това предлагам на вашето внимание да го утвърдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да допълня. Проверил съм тези  

бази данни. Те съществуват в този вид, в който са описани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма изказвания, 

колеги, моля,  процедура по гласуване на предложения отговор. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Мария 

Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

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

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колегата Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днешно заседание е английският вариант 

и превода на писмо, което получихме от ITPS, с което писмо ни 

отправят покана за придобиване на професионален сертификат за 

справяне с дейности по оказване на влияние в киберпространството 

по време на избори от страна на външни действащи лица. Има 

кратко описание на курса и върху какво е съсредоточен. Курсът ще 

се проведе от 30 март до 2 април 2020 г. в Брюксел, което ме учудва, 

защото ITPS, както знаем, е английски институт. Цената на курса е 

3000 евро. Ако до 20 декември се направи регистрация, има отстъпка 

от 25 процента.  

Докладвам ви го за запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, колега 

Цанева. 

 Госпожо Солакова, имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една 

докладна записка във връзка с предстоящи промени в бюджета на 

Централната избирателна комисия с оглед на одобряваните 

възнаграждения за дежурства и заседания на общинските 

избирателни комисии и постъпилите искания от общинските 

администрации за трансфер, предлагам да вземем решение за 

извършване на промяната в бюджета на Централната избирателна 

комисия да упълномощим председателя, за което да уведомим 
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министъра на финансите с конкретно посочените общини, които ще 

са получили трансферите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата за 

изказвания, колеги.  

Ако няма изказвания, колеги, моля, процедура по гласуване 

на предложеното протоколно решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

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

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, да продължите докладите си. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

ръководителя на одитния екип за предоставяне на документи, 

конкретно поискани и посочени в писмото.  

Предлагам да се предоставят на ръководителя на одитния 

екип от Сметната палата исканите документи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги?  Виждате описани документите. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с 

което да одобрим изпращането на исканите счетоводни документи  

на одитния екип и в писмото да бъде отразена специалната папка, 

която сме създали. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
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Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам от 

община Чипровци ни уведомяват, че ОИК не са провели заседания и 

дежурства, за които да предявят искания пред Централната 

избирателна комисия.  

Уведомявам ви, че и от община Тетевен са ни предоставили 

заверени копия от заповед за определяне на помещения за 

архивиране от 03.10.2019 г., за изменение на заповедта – кметът 

разрешава отварянето на помещението, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали, за да могат да бъдат приобщени към тях 

изборните книжа и материали от произведените избори. 

Докладвам ви ги за сведение. Документите са приложени към 

писмото на кмета на общината. 

Уважаеми колеги, има една докладна записка. Бих могла днес 

да ви я докладвам за запознаване. Но, ако сте успели да се 

запознаете, тя е с вх. № ЦИК-09-243 от днешна дата, бихме могли да 

вземем решението още днес. Става въпрос за делегиране по смисъла 

на чл. 9, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор на правомощия на председателя на Централната 

избирателна комисия на заместник-председател Кристина 

Стефанова. Посочени са конкретно за срок от 01.01.2020 г. до 

30.06.2020 г. за плащания до 5 000 лв. на месец за всеки контрагент. 

Посочени са правомощия, които бяха делегирани и преди това. 

Ако сте готови, ще го разгледаме по същество. 

Уважаеми колеги, виждам, че сте се запознали с докладната 

записка. В срок от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. на госпожа 

Кристина Стефанова, заместник-председател на Централната 

избирателна комисия, да бъдат делегирани правомощия на 

председателя на Централната избирателна комисия в качеството на 

ръководител на учреждението по смисъла на чл. 9, ал. 1 от Закона за 
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финансово управление и контрол в публичния сектор. Делегираните 

правомощия са конкретно описани от т. 1 до т. 5. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Знаете, че досега госпожа Дюкенджиева няколко месеца го 

прави. Сега – госпожа Стефанова. Това е делегирано правомощие за 

определен срок от време да се изпълнява. Прави се отчет всеки 

месец на плащанията. Напълно позволена процедура от законите, 

касаещи счетоводството. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване, колеги, 

на предложеното протоколно решение. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Колега Стефанова, имате думата в т. Разни. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с 

отпечатаните бюлетини за местните избори във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали има предложение за разпределяне на 

копията с меки корици и с твърди корици. Броят им общо е 400.  

Има и проекта на писмо, което да бъде изпратено до 

"Информационно обслужване" АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Казвайте, колеги. 

Обсъждаме за пореден път списъка за разпределение.  Дълъг е 

списъкът, многократно сме го обсъждали. Сега вече вървим към 

финала. Знаете, за шест тома става дума. Изданието е огромно. 

Гледаме да има за всички държавни органи, обществени органи, 

които имат отношение към изборите, разбира се, и библиотеките, 
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общините. Последен поглед, моля ви, на разпределението, защото 

трябва да разпращаме готовите бюлетини. 

Колегата Николов има думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам по аналогия,  тъй като 

съвсем правилно на Асоциацията на секретарите на общини е 

предвиден един брой, на Асоциацията на председателите на 

общински съвети, която наброява около 209 – 210, тоест, почти 

национално представени са, на председателите на общински съвети 

също да изпратим един брой,  тъй като те обединяват органи на 

местно самоуправление. Имаме добри отношения с тях и да ги 

информираме за резултатите от изборите за общински съветници и 

за кметове. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз мисля това да е 

броят, който е предвиден за Министерството на външните работи. 

Помните, че ние много обсъждахме. Но те в този вид избори не 

участват по разбираеми причини. Няма секции в чужбина. Така че не 

взеха участие в организацията на произвежданите избори. 

Два броя има предоставени на нашия Обществен съвет. 

Други бележки, колеги, други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на протоколно 

решение, с което да одобрим предложеното разпределение на 

бюлетините от изборите за общински съветници и за кметове на 27 

октомври 2019 г. с направените сега в заседанието корекции. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колега Андреев, заповядайте за доклад. 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило искане от Общинска избирателна комисия – Павел баня, 

за проведени дежурства и заседания през месец ноември 2019 г.  

Започвам да ви ги чета едно по едно. Проведено заседание на 

11.11.2019 г., на което са присъствали председател, заместник-

председател, секретар и девет членове. Заседанието е проведено във 

връзка с необходимостта от определянето на лица, които да участват 

в заседание на Административен съд, както и за взимане на решение 

за отваряне на помещенията във връзка с предоставяне на 

документи, свързани с водените дела и съответно по отделни 

преписки, както и предаването на печата. 

В тази връзка Общинската избирателна комисия е взела 

решение, като е упълномощила членове, които да участват. 

Предлагам да бъде изплатено възнаграждение за това 

заседание. 

Дадено е дежурство на 12.11.2019 г., на което са присъствали 

секретар и член на комисията във връзка с участие в заседанието на 

Административен съд - Стара Загора и изготвянето на 

допълнителните преписки по жалба на Станимир Радевски до 

Административен съд -  Стара Загора. 

Предлагам за изплащане. 

Второто дежурство е на 13.11.2019 г., на което са 

присъствали председател, секретар и един член. То е във връзка с 

изваждането на документи от мястото, където се съхраняват 

документите, изготвянето на приемо-предавателен протокол и 

участие в заседание на Административен съд. 

Следващото заседание е от 15.11.2019 г., на което са 

присъствали заместник-председател, секретар и осем членове. На 

него е проведено заседанието във връзка с прекратяване 

правомощията на общински съветник и избирането на негово място 

на друг общински съветник от същата листа на коалицията. 
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Следващото заседание е на 19.11.2019 г., на което са 

присъствали заместник-председател, секретар и осем членове. 

Същото също е проведено във връзка с буква „б“ от чл. 1 от нашето 

решение – прекратяване на пълномощията на общински съветник. 

На 20.11.2019 г. е дадено едно дежурство – от секретар – във 

връзка с Апелативна специализирана прокуратура. Изискани са 

документи, които е следвало да бъдат предоставени с оглед 

извършването на процесуалните действия от прокуратурата. 

В следващото заседание – на 25.11.2019 г. са присъствали 

заместник-председател, секретар и седем членове. Заседанието е 

проведено във връзка отново с прекратяване на правомощията на 

общински съветник, тъй като следващият в листата не е встъпил и не 

е положил клетва. 

На 26.11.2019 г. е проведено ново заседание със заместник-

председател, секретар и осем членове във връзка с предоставяне на 

становище и документи на прокуратурата. 

Последното заседание е на 29.11.2019 г., на което са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и осем 

членове във връзка с взимане на решение за прекратяването на 

пълномощия на общински съветник. 

Предлагам да бъдат изплатени заседанията и дежурствата. 

Има и контролен лист и справка за изплащането на 

съответните възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли въпроси към 

колегата Андреев? Не виждам. 

Процедура по гласуване, колеги, на предложеното от 

колегата Андреев протоколно решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, 
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Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

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

Предложението се приема. 

Колега Чаушев, имате думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, и аз имам, тъй да се 

каже, месечен отчет от Сливен. 

 С вх. № МИ-27-271 от 13.12.2019 г. сме получили искане от 

ОИК – Сливен, за изплащане на заседания и дежурства. Аз ги 

започвам едно след друго. 

Заседание на 14.11.2019 г., на което са присъствали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и десет 

членове, на което са прекратили правомощия и съответно са обявили 

следващ общински съветник – т. 1, буква „в“ от наше Решение № 

1685. 

Заседание на 15.11.2019 г., на което са присъствали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и десет 

членове, на което са приели становище по административно дело 

във връзка с обжалване на изборните резултати – т. 1, буква „з“ от 

наше Решение № 1685. 

Заседание на 20.11.2019 г.,  на което са присъствали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и десет 

членове и също са взели становище по друго административно дело 

- т. 1, буква „з“ от наше Решение № 1685. 

Заседание на 10.12.2019 г., на което са присъствали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и десет 

членове - т. 1, буква „з“ от наше Решение № 1685. 

Сега започвам с дежурствата. Дежурство на 12.11.2019 г., 

дадено от председател, двама заместник-председатели, секретар, на 

което са получили книжа от съда и съответно са предали изборни 

книжа от общинската администрация. Това е т.6, буква „д“ от 

Решение № 1685. Дежурство на 13.11.2019 г., присъствали са 
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председател, заместник-председател, секретар и двама членове. 

Председателят и секретарят са за подготовка на материали за 

заседание на 14.11.2019 г., а другите се явяват на дело. Това е т. 6, 

буква „а“ и буква „д“ от Решение № 1685. Дежурство на 18.11.2019 

г. за процесуално представителство по дело от председател, секретар 

и член и съответно заместник-председател – също. Дежурство на 

19.11.2019 г. от председател, заместник-председател и секретар за 

подготовка на материали и процесуално представителство – т. 6, 

буква „д“ и буква „а“. Дежурство на 21.112019 г. от двама 

заместник-председатели, съответно изготвяне на удостоверения и 

книжа във връзка с течащи дела и до общинския съвет. Дежурство 

на 25.11.2019 г. от председател, заместник-председател, секретар и 

един член за процесуално представителства и съответно промяна на 

стаите и пренасяне на документация от една стая в друга в 

общинската администрация. Това е т. 6, буква „б“ и буква „д“ от 

наше Решение № 1685. Дежурство на 09.12.2019 г. от председател,  

заместник-председател, секретар – т. 6, буква „д“ и буква „а“ . 

Дежурство на 11.12.2019 г. от председател и секретар – т. 6, буква 

„д“ от Решение № 1685. 

От справката се претендират и две искания за дежурства, а 

именно на 14.11.2019 г. и на 15.11.2019 г. Но на тези дати имат 

проведени заседания, поради което исканите дежурства за 

14.11.2019 г. и за 15.11.2019 г. предлагам да не се изплащат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване на протоколното решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
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Поради изчерпване на дневния ред, колеги, закривам 

днешното заседание. 

Насрочвам следващото заседание в понеделник, 23.12.2019 г. 

от 10.00 ч., колеги. 

Лека вечер. 

 

(Закрито в 16,30 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Стефка Стоева 

 

     СЕКРЕТАР:  

        Севинч Солакова  

 

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 

 

 


