
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 184 

 

На 07 януари 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проекти на решения за промени в състави на ОИК. 

Докладват: Севинч Солакова,  

Кристина Стефанова, 

Ерхан Чаушев 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Николай Николов,  

  Мирослав Джеров, Силвия 

  Стойчева, Георги Баханов, 

  Ерхан Чаушев, Бойчо  

  Арнаудов 

3. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

Докладват: Катя Иванова, Цветанка 

       Георгиева, Мария Бойкинова 

4. Постановления на прокуратури. 

Докладва: Ивайло Ивков 

  

5. Разни  
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Докладват: Ивайло Ивков, Емил 

  Войнов, Катя Иванова, 

  Йорданка Ганчева, Таня 

  Цанева, Севинч Солакова, 

  Николай Николов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цветославова - 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Димитър Димитров. 

 

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

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам първото заседание за 2020 г. Налице е необходимият 

кворум. 

В отпуск са колегите Дюкенджиева и Димитров. 

По дневния ред, уважаеми колеги! Имате думата. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Госпожо председател, моля да ме 

включите с доклад за промяна в състава на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, включвам Ви. 

Колегата Стойчева има думата. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля,  госпожо председател, да ме 

включите в т. 2 – „Доклади относно искания за отваряне на 

запечатани помещения.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, включвам Ви. 

Колегата Баханов има думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля,  госпожо председател да ме 

включите към точката за отваряне на запечатани помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, включвам Ви. 

Друг колега? Ако няма други желаещи за включване 

допълнително в дневния ред, моля, колеги, процедура по гласуване 

на дневния ред с допълненията. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

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

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

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, започваме с точка първа от дневния ред: 

1. Промени в състави на ОИК. 

 Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпи първо по 

електронната поща заявление с искане за освобождаване от състава 

на Общинска избирателна комисия – Златарица, област Велико 

Търново, на член на комисията Петьо Иванов Русев на 6 декември 

2019 г. На 20.12.2019 г. постъпи и в оригинал. Тъй като в комисията 

няма избори, затова изчакахме оригиналът да постъпи. 

Предлагам ви проект на решение за освобождаването на 

Петьо Иванов Русев с ЕГН….. от състава на Общинска избирателна 

комисия – Златарица, и анулиране на издаденото му удостоверение, 
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след което да бъде изпратено писмо до Коалиция БСП за България с 

искане в кратък срок да предложат ново лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за решение. 

Не виждам изказвания. Моля, процедура по гласуване, 

колеги, на решението за промяна в състава на Общинска 

избирателна комисия - Златарица. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

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

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1721-МИ. 

Колега Стефанова, заповядайте за доклад. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

взето наше Решение № 1678 от 13.11.2019 г. за освобождаване на 

Таня Бочукова като председател на Общинска избирателна комисия  

– Родопи, постъпи предложение от Партия ГЕРБ за назначаването на 

Надежда Дамянова Младенова за председател на Общинска 

избирателна комисия – Родопи. 

Проектът на решение е във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали под № 4330. Предлагам Централната избирателна 

комисия да назначи  госпожа Младенова за председател, както и да й 

издадем удостоверение за това. 

Приложени са всички необходими документи – копие от 

диплома, декларация по чл. 65. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Нов председател на Общинска избирателна комисия – Родопи. Ако 

няма изказвания, моля ви, колеги, процедура по гласуване на 
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решението за назначаване на госпожа Надежда Дамянова Младенова 

за председател на ОИК – Родопи. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

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

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1722-МИ. 

Колега Чаушев, имате думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-1 от 

02.01.2020 г. е постъпило заявление от от Ергин Шевкет Юсеин за 

освобождаването му като секретар на ОИК – Джебел, област 

Кърджали. 

Към заявлението съответно са приложени: предложение от 

упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи – 

ДПС“, като на мястото на Ергин Шевкет Юсеин да бъде назначен 

Рамадан Лютви Мехмед. 

Към преписката има декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, и копие 

от удостоверение № 16-59 от 13.11.2008 г. от Министерството на 

образованието и науката за завършено висше образование на 

Рамадан Лютви Мехмед и съответните пълномощни. 

Поради това предлагам да се освободи като секретар на 

Общинската избирателна комисия – Джебел, Ергин Шевкет Юсеин, 

ЕГН …, и да се назначи секретар на Общинската избирателна 

комисия  – Джебел, Рамадан Лютви Мехмед, ЕГН…. и да му бъде 

издадено удостоверение. 

Предлагам да гласуваме това решение за промяна в състава 

на ОИК – Джебел. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли изказвания? Не виждам. 

Процедура по гласуване на решението, моля. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

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

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1723-МИ. 

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Господин Николов, заповядайте. Имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам за сведение писмо от община Ловеч, 

което е постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-

06-5 от 06.01.2020 г.  С него на основание на т. 7 на Решение № 1244 

от 30.09.2019 г. на Централната избирателна комисия Община Ловеч 

ни уведомява, че на 23.12.2019 г. комисия, която е назначена със 

специална заповед на кмета, е отворила помещението, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от местните избори през 

2015 г. Целта на отварянето на помещението е била архивиране на 

изборни книжа и материали и унищожаване на неценни такива.  

Към писмото е приложена заповед от 19.12.2019 г. на кмета 

на общината за това отваряне, също така заповед за назначаване на 

комисия, която е от 20.10.2015 г. и самият протокол за извършеното 

отваряне на помещението. След това отваряне са извадени 

изборните книжа и материали от произведените първи и втори тур 
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на изборите за кмет на община, от изборите за общински съветници 

през 2015 г. Оставени са в помещението материалите от проведения 

национален референдум на 25.10.2015 г. В протокола изрично е 

отбелязано, че всъщност чувалите са намерени в добро състояние, 

лепките на помещението са били в цялост и, разбира се, след 

изваждането на книжата от 2015 г. съответното помещение е 

запечатано, като отново са поставени, разбира се, и хартиени лепки. 

Не е необходимо изрично решение на Централната 

избирателна комисия по силата на Решение № 1244. С това писмо 

ние осъществяваме последващ контрол във връзка с отварянето на 

помещението. 

Докладвам го за сведение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Джеров, имате 

думата. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-928 от 31.12.2019 г. 

Писмото е от  господин Дулев, кмет на община Белене. Към 

преписката е приложен протокол от 03.12.2019 г., както и от 

18.12.2019 г. за отваряне на помещението, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от произведени избори, с цел поставяне 

на избирателните списъци от произведените изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. – първи тур, и от 

03.11.2019 г. – втори тур. След извършената проверка на ГД  ГРАО 

са гласували в нарушение на Изборния кодекс. 

Към преписката е приложена и самата заповед № 

1306/19.09.2019 г. на кмета на община Белене за определяне състава 

на комисията. 

Преписката е окомплектована в цялост. Докладвам ви я за 

сведение. 

Докладвам ви и втория вх. № МИ-06-679/1 от 03.01.2020 г. 

Писмото е от  господин Рачев, кмет на община Септември. 
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Преписката е окомплектована със заповед под № 2240/27.12.2019 г. 

за отваряне на запечатано помещение, намиращо се в сградата на 

община Септември под съответния номер, в което се съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори за общински 

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

изборите от 03.112019 г.  

Заповедта е свързана и с това да бъдат поставени в него 

пликовете с избирателните списъци от произведените местни избори  

- първи и втори тур, както и да бъде съставен протокол по реда на т. 

21 от Решение № 1129-МИ от 18.09.2019 г. на Централната 

избирателна комисия за поставянето на пликовете в помещението за 

съхранение, надлежно оформен и подписан от комисията. 

Помещението да бъде запечатано с хартиена лента по 

съответния ред и начин и да бъде изпратено копие от заповедта на 

кмета на общината и протокола на ЦИК. 

Преписката е окомплектована със самата заповед и протокола 

от 27.12.2019 г. Докладвам ви ги за сведение. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

 Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам за сведение постъпило писмо в Централната 

избирателна комисия от кмета на община Самоков относно отваряне 

на запечатано помещение в общината, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от проведените местни избори през 2019 г. 

Отварянето на помещението е в изпълнение на Определение на 

Административен съд – София – област, с което се изисква повторно 

преброяване на бюлетините от втори тур за кмет на община Самоков 

в 19 секции на територията на община Самоков. 

Описани са подробно всички действия, извършени от 

комисията, както и са цитирани всички протоколи, повторното 
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запечатване на помещението съгласно изискванията на наше 

Решение № 1244.  

Имам и още един доклад за сведение. Той е от секретаря на 

община Криводол относно отваряне на помещение в община 

Криводол, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

различни видове избори. За периода 17.10 – 23.12  са извършени 

шест отваряния на запечатаното помещение, като са архивирани 

ценни книжа от изборите за Европейски парламент през 2014 г. и 

съответно са унищожени неценни и са посочени отварянията, 

свързани с прибиране на материалите от местните избори – първи и 

втори тур, и с прибиране на избирателните списъци от местните 

избори – първи и втори тур – 2019 г. 

Посочени са протоколите, заповедта на кмета за назначаване 

на комисия съгласно изпълнение на наше решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

Колега Баханов, имате думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, имам идентичен доклад с тези на колегите, които 

докладваха преди малко. Вх. № МИ-06-924 от 27.12.2019 г. и от 

кмета на община Сливен е изпратено писмо, с което ни уведомява, 

че окончателно вече на 16.12.2019 г. е запечатано помещение № 82, 

в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 

изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 

2019 г. и на 3 ноември 2019 г.  

Наложило се е няколко пъти да бъде отваряно това 

помещение във връзка с изпълнение на решение – Определение на 

Административен съд – Сливен, по различни административни дела, 

свързани с оспорване на изборни резултати от проведените избори 

на територията на община Сливен от проведените местни избори и 

във връзка с извършване на съдебно-технически експертизи, 

назначени от същия съд. 
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Представени са абсолютно всички документи, касаещи и 

отнасящи се до отварянето на помещението на няколко пъти като 

заповеди, определение на съда, протоколи, разпореждания, приемо-

предавателни протоколи и други такива. 

Предлагам да остане за сведение това писмо за запечатването 

на помещението, в което се съхраняват изборни книжа от 

произведени избори за общински съветници и кметове през месец 

октомври и ноември 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

Колега Иванова, имате думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-22-820 от 27.12.2019 г. е постъпил 

сигнал за корупция или за конфликт на интереси, подаден от лицата 

И. С. И., А. П. Ш. и А. И. К. Сигналът е насочен срещу Стойно 

Проданов Чачов в качеството му на кмет на община Стрелча, като се 

излагат твърдения за системно неспазване на ЗМСМА, нарушение на 

Закона за конфликт на интереси, злоупотреби и т.н.  

Преписката е качена във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешно заседание.  

По повод на този сигнал същият сигнал е постъпил и в 

Общинска избирателна комисия – Стрелча, и след извършена от мен 

служебна справка установих, че с Решение № 76-МИ от 23.12.2019 г. 

Общинска избирателна комисия е прекратила предсрочно 

пълномощията на  господин Стойно Проданов Чачов, като е прела, 

че в конкретния случая е налице основанието по чл. 42, ал. 1, т. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация във  
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връзка с обстоятелството, че  господин Чачов е вписан като 

управител на Българска асоциация по белот ЕООД и не е отстранил 

това несъответствие в законоустановения едномесечен срок. 

Решението на комисията е публикувано на 23.12.2019 г.  

Не успях да се свържа с представителите на ОИК, не мога да 

кажа към този момент дали е постъпила някаква жалба срещу това 

решение. Независимо от всичко с оглед на това, че компетентният 

орган – в случая Общинската избирателна комисия  – се е 

произнесъл по подадения сигнал, аз предлагам да отговорим на 

посочените лица, да ги уведомим, че има такова решение, защото 

пък подател на сигнала пред ОИК е само първият от подателите на 

сигнала до нас –  господин И. И. Останалите двама податели А. Ш. и 

А. К. не от решението на Общинската избирателна комисия, а от 

мотивите не установявам да са сезирали и те със същия сигнал 

компетентната Общинска избирателна комисия. 

Така че предлагам да им отговорим, че с Решение ОИК се е 

произнесла и може би да приложим към него и препис от самото 

решение. То е публикувано, но все пак е добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Георгиева 

иска думата. Заповядайте, колега Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми колеги, аз имам 

свързан доклад. Решението на Общинската избирателна комисия – 

Стрелча, е разпределено на мой доклад. Вчера съм провела разговор 

с председателя. Решението се обжалва в Административен съд – 

Пазарджик. Заседанието на съда е минало и в петък – 10.01.2020 г. – 

се очаква решението на съда, след което в зависимост от 

произнасянето на съда ще предложа и на Централната избирателна 

комисия съответно решение. 

Първо ще се запознаем с решението на съда и ще видим 

какво следва от това. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада и 

предложението за писмо до лицата, които са ни сигнализирали и 

които не са били податели на сигнал пред Общинската избирателна 

комисия. Има ли друго становище, други предложения, колеги? Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложения отговор на 

лицата, подали сигнала. 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Иванова, за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-12-1 от 06.01.2020 г. 

по електронната поща на Централната избирателна комисия е 

постъпил сигнал от Николай Баташки в качеството му на 

представляващ инициативен комитет „Да спасим община 

Септември“. Сигналът е подаден до ОИК – Септември, в копие до 

Централната избирателна комисия.  

С този сигнал са представени доказателства за наличие на 

влязло в сила решение на Комисията за противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество за 

установяване на конфликт на интереси по отношение на кмета на 

община Септември Марин Василев Рачев. В сигнала се твърди, че до 

момента Общинската избирателна комисия – Септември, не е 

свикала заседание за обсъждане на евентуално наличие на 

обстоятелства за предсрочно прекратяване на пълномощията на 

кмета на основание чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА. Наистина е 

приложено решението на Върховния административен съд под № 31 
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от 03.01.2020 г. на Шесто отделение, с което съдът е отменил 

постановеното решение по административно дело на 

Административен съд – София – град, и е отхвърлил жалбата на 

Марин Рачев срещу решението на Комисията за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 

като решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

В тази връзка ви предлагам да препратим по компетентност 

преписката на ОИК – Септември, с оглед преценка за евентуално 

наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, Т. 11  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация за предсрочно 

прекратяване на пълномощията на кмета.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Николов има 

думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз се присъединявам, разбира се, 

към предложението на докладчика, уважаеми колеги, да се препрати 

по компетентност тази преписка на Общинската избирателна 

комисия. Изключително нейна компетентност е да прекратява 

предсрочно пълномощия при наличното законово основание. 

Само правя една добавка и тя е да изискаме обратна 

информация. Централната избирателна комисия да бъде 

информирана за предприетите действия. Това да е добавка към 

проектописмото. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът? 

КАТЯ ИВАНОВА: Приемам, да.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания, 

колеги? Не виждам други. 

Моля, процедура по гласуване, колеги, на протоколно 

решение, с което да изпратим писмото по компетентност на ОИК. 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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.жеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-22-821 от 30.12.2019 

г. по електронната поща на ЦИК е постъпил сигнал от  господин Н. 

Й., който е озаглавен „Сигнал за неоснователно отсъствие от работа 

на кмета на община Несебър“.  

Със същия сигнал  господин Й. ни уведомява, че тричленен 

състав на Апелативния специализиран съд е постановил 

Определение от 20.12.2019 г., с което окончателно е определил 

постоянна мярка за задържане на подсъдимия кмет на община 

Несебър  господин Димитров. Същият е в ареста повече от два 

месеца – от 24 октомври 2019 г. Поради тази причина неоправдано и 

неоснователно не е ходил на работа и не изпълнява служебните си 

задължения като кмет на община Несебър в продължение на повече 

от един месец – от 11 ноември – когато е положил клетва като кмет. 

Последното известно на Общинската избирателна комисия – 

Несебър, видно от нейно Решение № 178 от 02.11.2019 г. в сигнала  

господин Й. твърди, че е извършил справка на сайта на Апелативния 

специализиран наказателен съд, който е посочен, и е изтеглил 

Определението на съда, което е окончателно и не подлежи и на 

обжалване, постановено по наказателно частно дело № 4550 от 2019 

г., с което е отменено Определението на Специализирания 

наказателен съд, с което беше изменена постановената мярка за 

неотклонение от задържане под стража в парична гаранция. Това 

решение е окончателно. 

В тази връзка аз отново предлагам на Централната 

избирателна комисия да препратим тази преписка по компетентност 

на Общинска избирателна комисия – Несебър, тъй като тя е 
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компетентният орган да прецени дали са налице обстоятелствата по 

чл. 42, ал. 1,  т. 10 от ЗМСМА относно евентуално предсрочно 

прекратяване на пълномощията на кмета на община Несебър на 

посочените основания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

В Несебър – продължава. Чухте доклада и предложението. Има ли 

други предложения? Не виждам други предложения. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно 

решение, с което да препратим преписката по компетентност на 

ОИК – Несебър. 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колега Иванова, заповядайте за следващ доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, последно ще ви докладвам една 

преписка с вх. № МИ-15-1669/1 от 30.12.2019 г. Това е писмо от 

инж. Десислава Тодорова, кмет на община Борован. Само ще ви 

припомня, че това писмо пристига по повод постъпил в Централната 

избирателна комисия сигнал от председателя на ОИК – Борован, 

госпожа Яна Бетинска-Георгиева. Ние изискахме информация във 

връзка с този сигнал от кмета на община Борован и сега ни се 

изпраща подробен отговор с приложени към него заверени копия от 

документи. В това писмо кметът на община Борован подробно 

разяснява с какви заповеди са определени помещенията за 

съхранение на изборните книжа и материали, излагат се подробни 

данни, има доказателства за връчването на тази заповед на 

технически сътрудник на Общинската избирателна комисия, 
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пояснява се къде са се съхранявали чувалите с изборните книжа, как 

е ставало отварянето, в присъствието на кои компетентни органи. 

Цялата преписка трябва да е качена във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Докладвам го за сведение и запознаване от 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приключихте ли с 

докладите си, колега Иванова? Благодаря. 

Колега Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. Колеги, докладвам 

ви днес за запознаване, а на следващо заседание – с проект за 

решение, Определение на Административен съд – София-област, по 

жалба на Георги Цветанов и Николай Велков против решение на 

Общинска избирателна комисия – Ботевград, което решение двамата 

обявени за общински съветници поради неполагане на клетва на 

първото заседание на Общинския съвет в Ботевград, са с предсрочно 

прекратени пълномощия и на тяхно място са обявени следващите  в 

листата общински съветници.  

Аз затова го поставям, колеги, на разискване. Припомням 

само, че преписката е докладвана от колегата Иванова на 17 

декември и Централната избирателна комисия  със свое решение е 

изпратила по компетентност на Административен съд – София- 

област, преписката. Съдът се произнася, че оставя без разглеждане 

жалбите на двамата общински съветници и прекратява 

производството по административното дело, като изпраща по 

компетентност за произнасяне на Централната избирателна комисия  

по постъпилата жалба. 

Затова аз ви моля все пак да разискваме по този въпрос и да 

сме наясно дали за следващо заседание подготвяме решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Откога е 

определението?  
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Определението е постъпило на 

20.12.2019 г. и ми е разпределено на 23.12.2019 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има думата колегата 

Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, тъй като аз бях 

докладчик по преписката, искам само да ви припомня, че в 

конкретния случай бяха прекратени пълномощията от ОИК 

предсрочно на двама действащи общински съветници. Тогава аз, за 

да се препрати преписката на компетентния съд, изрично се позовах 

на разпоредбата на чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА, която е категорична, че 

решенията на Общинската избирателна комисия по ал. 6 и отказите 

по ал. 7 – в случая тук имаме по ал. 6 – могат да се оспорват пред 

съответния Административен съд от заинтересованите лица, както и 

от централните ръководства на партията по реда на чл. 459 от 

Изборния кодекс. Това са били съображенията ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За да се произнесем 

ние, първо трябва да има влязло в сила Определение на съда. Трябва 

да сме категорични, че то не е било обжалвано от някоя от страните 

по делото. 

Предлагам да се направи проверка и в четвъртък да 

продължим с доклада. 

Има думата колегата Бойкинова. Заповядайте, колега 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо от Районен съд – Пловдив, с което молят Централната 

избирателна комисия да предостави информация дали против 

„Трафик бул“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 

е инициирано производство за нарушаване на изборното 

законодателство по отношение на Атанас Богомилов Костов. 

Самото определение на съда не е дадено, само е посочено в 

писмото. След направена справка се установява, че Централната 
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избирателна комисия с решение е наложила административно 

наказания на Трафик бул ООД за нарушаване на изборното 

законодателство. Но цитираният  господин Атанас Богомилов 

Костов е кандидат за кмет на община Пловдив и всъщност той е 

подал сигнал срещу „Трафик бул“ ООД, който сигнал ние сме 

оставили без уважение и е за нарушение на разпоредбата на чл. 205. 

Писмото на Районния съд е много объркано. Затова аз ви предлагам 

с едно писмо да им отговорим, че с решение № 1636  Централната 

избирателна комисия е установила нарушение на разпоредбата на 

чл. 205 по отношение на Траппик Бул ООД, а с решение № 1525 е 

оставила без уважение сигнал от Атанас Богомилов Костов.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението, 

колеги, за отговор до Административен съд -  Пловдив. 

Отговорът е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложения отговор. 

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

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Имате ли друг доклад, колега Бойкинова? Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че 

с писмо от Столична община район Подуяне“е връчен екземпляр от 

акт за установяване на административно нарушение на СКАТ от 

Централната избирателна комисия ще предприеме последващи 

действия за налагане на наказания.  
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Също така за сведение ви уведомявам, че са постъпили две 

жалби от „168 ч“ ЕООД против решение на Централната 

избирателна комисия № 1713, с което е наложена имуществена 

санкция на „168 ч.“, както и срещу Решение № 1718, с което също е 

наложена имуществена санкция на „168 ч.“.  

Жалбите ще бъдат комплектовани с преписките и изпратени 

на компетентния Софийски районен съд. 

Уведомявам ви също така, че на 14 януари 2020 г. от 13,15 ч. 

има насрочено дело на Софийски районен съд срещу решение на 

Централната избирателна комисия № 450.  

Процесуалното представителство ще се осъществи от 

юрисконсулт Радославова. Също така призована е и председателят 

на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения 

има ли, колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение да ни 

представлява госпожа Радославова пред Районния съд. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

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

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Да добавим и това, че становищата, които се представят по 

делата, да се обособяват в една самостоятелна папка, която как да 

озаглавим - „Становища по НАХД“. 

Друг доклад имате ли, колега Бойкинова? Нямате. Благодаря. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Постановления на прокуратури. 

Имате думата,  господин Ивков. Заповядайте. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, ще ви докладвам пет преписки на 

веднъж и моля ан блок да вземем решение. Преписките са с вх. № 

ЕП-04-02/2,  ЕП-04-02/6,  ЕП-04-02/7,  ЕП-04-02/28  ЕП-04-02/9,   

всичките от Столична дирекция на вътрешните работи. С първите 

три се изисква копия на декларации на три лица от район „Сердика“, 

записани в съответната секция, а с последните две – от район 

„Надежда“, община София – град.  

Предлагам да вземем протоколно решение  за писмо, с което 

да препратим и петте преписки по компетентност на Столична 

община, където се намират запечатаните помещения, в които пък се 

намират чувалите, където са тези декларации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване, 

колеги. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Ивков, за следващия Ви доклад. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото е писмо с вх. № ЕП-09-88. 

Това е постановление за отказ за образуване на наказателно 

производство. Предложението ми е да остане за сведение. Касае се 

за Карнобат – Районна прокуратура. Прокурорът по наш сигнал е 

образувал преписка по наш сигнал, едното е в този район. Госпожата 

не е гласувала два пъти. Вписана е два пъти в списъка. Причината да 

бъде вписана под черта е, защото е била придружител. Преброени са 

бюлетините и подписите и наистина са еднакъв брой. Няма данни за 

извършено престъпление. Затова правилно са отказали по нашия 

сигнал да образуват досъдебно производство. 
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Предлагам го за сведение на Централната избирателна 

комисия. 

Следващото също е за сведение. От община Пловдив сме 

получили писмо с вх. № ЕП-06-311 от 23.11.2019 г. Уведомяват ни, 

че във връзка с постъпило писмо в администрацията на район 

„Централен“, сектор „Икономическа полиция им е изискала 

документи, заради които се е наложило да отворят помещението. 

Прилагат ни писмото на ОД на МВР, протокол от комисията, 

определена със заповед на кмета и заповед № еди-коя си на кмета на 

район „Централен“. 

Документите са по преписката. Докладвам го за сведение на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли друг доклад,  

господин Ивков? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам три преписки, които се готвят за 

следващото заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Благодаря Ви. 

Колегата Чаушев има думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам свързан доклад. От СДВР и при мен 

е дошла част от тази преписка, която идва по факса. Иска се 

заверено копие от декларация на едно лице в избирателен район 

„Сердика“ във връзка със сигнал по отношение на нарушение на 

избирателни права. 

Предлагам да се прибави към петте, които бяха докладвани 

от  господин Ивков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, да присъединим към докладваното от  господин 

Ивков писмо и този случай. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 
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Николай Николов, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Разни. 

 Господин Войнов, заповядайте. Имате думата в т. „Разни“. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-615 от 27.12.2019 г.  

Писмото е от "Информационно обслужване" АД и с него ни 

изпращат приемо-предавателен протокол за извършените дейности в 

периода 24.09.2019 г. – 23.12.2019 г. в изпълнение на Договор № 26 

от 20.06.2019 г. между Централната избирателна комисия и 

"Информационно обслужване" АД за предоставяне на услуги по 

актуализиране на съдържанието на интернет-страницата на ЦИК, 

осигуряване на техническа поддръжка на системата за видео-

излъчвания и съхраняване на архив с видеозаписи от излъчване 

заседанията на ЦИК. 

Предлагам да вземем решение за приемане на изпълнението 

на предоставените услуги и да бъде подписан приложения приемо-

предавателен протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Има го писмото в папката на  господин Войнов. Има ли изказвания ? 

Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с 

което да приемем изпълнението на предоставените от 

"Информационно обслужване" АД услуги и да подпиша приложения 

към писмото приемо-предавателен протокол. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 
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Николай Николов, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов, за следващия доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

11-1 от 06.01.2020 г. Писмото е от Д. К. и с него тя ни пита дали е 

възможно да получи информация за избирателната активност по 

общини за първи и втори тур на местните избори през  2019 г. и 

информация за избирателната активност по общини за последните 

парламентарни избори от 2017 г. 

Подготвил съм писмо-отговор, което можете да видите във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали със следното 

съдържание: „На интернет-страницата на ЦИК в раздел „Местни 

избори 2019 г.“ подраздел „Активност на гласуване“ можете да 

получите информация за избирателната активност по общини за 

първия и втория тур на местните избори от 2019 г. В раздел „Архив 

на ЦИК за проведени избори“, подраздел „Избори за Народно 

събрание 2017 г.“, подраздел „Активност на гласуване“ можете да 

получите информация за избирателната активност по области за 

последните парламентарни избори от 2017 г. Тъй като на 

парламентарни избори функционират районни избирателни 

комисии, а не общински, избирателната активност се отчита по 

области, а не по общини.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Виждате отговора, 

колеги. Препращаме към интернет-страницата в съответните 

подраздели. 

Има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване, колеги, на писмото до 

госпожа К. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
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Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Войнов, за следващ доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо, свързано с 

писмо с вх. № МИ-22-814 от 17.12.2019 г. Писмото е от Г. Д. от с. 

Дражево, Ямболски, който ни предлагаше алтернативно машинно 

гласуване. Тъй като ние бяхме любезни да му отговорим, че 

устройствата за гласуване трябва да отговарят на определени 

изисквания, сега той ни пише следното писмо: 

„Благодаря за вниманието и за бързата ви реакция. Има 

достатъчно време до началото на парламентарните избори. Ще 

потърся специалисти, за да се запознаем с тези изисквания. Не съм в 

час. Весели празници и честита да е новата 2020 г.“ 

Докладвам писмото за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим за 

отговора. Господинът го прави със съвсем чисти намерения и добро 

желание. 

Колега Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение писмо от 

Международната фондация за изборни системи, с което ни 

пожелават успешна година и повече възможности за 

сътрудничество. Съжаляват, че няма да участваме – това е в отговор 

на наше писмо – на обучението в Прага.  

Докладвам ви с вх. № ЦИК-07-161 от 31.12.2019 г. писмо от 

Института за демокрация и изборно управление на Индия, с което 

предлагат възможност за обучителен шестдневен курс, който ще се 

състои от 2 до 7 февруари 2020 г. за възраст между 25 и 45 години.  

Докладвам го за запознаване. 
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Докладвам ви писмо от Ф. П., който се обръща към нас с 

молба, ако може, да му предоставим информация колко граждани с 

право на глас са участвали във втория тур на общинските избори, 

проведени на 30.10.2011 г. Към момента не съм изготвила отговора. 

Ще видя и с колегата Димитров, защото доколкото имам спомен, той 

такова писмо беше правил, беше събирал такава информация и, 

когато имам готовност, ще изпратим информацията, ако имаме 

такава, на запитващия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Стефанова 

има думата. Заповядайте. 

 КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали е публикувано писмо с вх. № ЦИК-03-62 от 

03.12.2019 г., с което администрацията на Министерския съвет, 

Дирекция „Добро управление“, отдел „Програмиране и договаряне 

ни уведомяват, че ни изпращат проект за изменение на насоките за 

кандидатстване по процедура „Приоритетни проекти в изпълнение 

на пътна карта за изпълнение на стратегията за развитие на 

електронното управление в Република България за периода 2016 г. – 

2020 г. Направените промени – има ги във файла, качен във 

вътрешната мрежа – по т. 19 – увеличава се максималният срок за 

изпълнение на проекта на 2022 г., тоест, с две години, както и по т. 

15 – остава единствено терминът „присъединяване към облачното 

пространство“. 

Моля да се запознаете. В писмото ни уведомяват, че в срок до 

днес, 07.01.2020 г. до 15,30 ч. приемат бележки и предложения по 

проекта за изменение на насоките за кандидатстване. Изпращат ни 

го, защото ние сме в листата за допустими кандидати по проекта. 

Ако имате някакви бележки към него, заповядайте. 

Към него ви докладвам свързани две писма от днес, с които 

ни уведомяват, че Националният статистически институт съгласува 
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без забележки проекта и Министерството на транспорта и 

информационните технологии също приемат проекта без забележки. 

Във вътрешната мрежа съм подготвила едно писмо, ако 

нямате други предложения. Това са двете корекции, направени в 

насоките. След това да го изпратим до ръководителя на оперативния 

орган, с което ги уведомяваме, че на днешно заседание сме 

разгледали проекта и нямаме нови предложения и бележки по него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.  

Двете писма са от днес, а другото е от предходни дни и затова 

госпожа Стефанова е готова с отговора. Министерството на 

транспорта и информационните технологии и Националният 

статистически институт ни уведомяват. 

Има ли други предложения, колеги, изказвания? Удължава се 

срокът до 2022 г. на проекта за изпълнение на пътната карта.  

Ако няма други предложения, колеги, моля, процедура по 

гласуване на отговора до госпожа Ирена Първанова, ръководител на 

управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“. 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Има едно допълнение към писмото. Колегата Стефанова ще 

го предложи. Само да го чуете, колеги. Редно е. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, към писмото да 

допълним, че обръщаме внимание, че в Изборния кодекс е записано 

осъществяване на електронно гласуване до 2020 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте допълнението, 

колеги. Очевидно до март месец 2020 г. няма да бъде готов проектът 



27 

 

и затова се иска и удължаване и то с две години. Добре е, че тях 

никой не ги пита. За това ЦИК го питат ежедневно – какво става с 

електронното гласуване. 

Колегата Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпили са 

писма от ръководителя на одитния екип. Едното писмо е от 

02.01.2020 г. Но тъй като срокът беше 06.01.2020 г. на одитния екип 

са предоставени исканите документи. 

Следващото писмо е от 06.01.2020 г. Иска се съответна 

справка за 2017 – 2018 г. Писмата са във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали. Можете да се запознаете. Знаете, имаме 

протоколно решение за сканиране и публикуване във вътрешната 

мрежа на всички писма, които изпращаме на ръководителя на 

одитния екип, за да може някой при проявено желание да се 

запознае и по-подробно. 

Уважаеми колеги, предлагам принципно да приемем 

протоколно решение да се предоставя исканата информация в 

сроковете, които са посочени и по възможност и да се информира 

Централната избирателна комисия чрез публикуване в обособената 

папка във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, процедура по 

гласуване, колеги, на предложеното протоколно решение. 

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

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

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

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

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме справка и 

фактура на обща стойност 525,35 лв. за изпратена кореспонденция 
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от Централната избирателна комисия за месец декември. По тези 

справки, получени от отдел „Административно обслужване“ в 

администрацията на Народното събрание, знаете, че се извършва 

проверка и се предоставя справка, подписана в този случай от 

госпожа Благоева и госпожа Ямачева, съгласувана с директора на 

Дирекция „Администрация“. Отбелязано е, че общият брой е този с 

една техническа грешка в месец по една позиция.  

Предлагам ви да одобрим принципно след уточняване и 

проверка в счетоводството да бъде изплатена дължимата сума за 

изпратената кореспонденция за месец декември. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на протоколното решение. 

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

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

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

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

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова, за следващ доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, постъпило е писмо от 

изпълнителния директор на "Информационно обслужване" АД с 

приложени два екземпляра приемо-предавателни протоколи. То е 

относно изпълнението на договор за предоставяне на услугата по 

поддръжка на програмен продукт за електронна система за 

управление на документи. Тъй като в този случай и с оглед и на 

предишно наше принципно протоколно решение, ви предлагам да се 

изготви становище от госпожа Манолова за изпълнението по 

договора и в случай че съвпадат с направеното предложение от 

"Информационно обслужване" АД, тогава председателят да 

подпише приемо-предавателния протокол. 



29 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изказвания има ли?  

Няма. 

Процедура по гласуване, колеги. 

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

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова, да продължите докладите си. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлага се да се публикува 

бюджетът на Централната избирателна комисия на интернет-

страницата съгласно приетия Закон за държавния бюджет на 

Република България за 2020 г. в изпълнение на законовото 

задължение по Закона за публичните финанси. 

Предлагам да одобрим публикуването му на страницата на 

ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на протоколното решение за публикуване 

бюджета ни на интернет-страницата. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

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

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова, имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме едно писмо от 

НСИ за предоставяне на статистически данни от изборите за 
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общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Виждате, 

че се иска брой на избраните общински съветници по области, по 

пол. Ние ще го направим, разбира се, по общини, по области.  За 

избраните кметове на кметства и на общини ще предоставим тази 

информация по пол, след като се снабдим с нея. 

Сега само ви докладвам, за да имате възможност да се 

запознаете и когато е готова информацията, ще ви я предоставя за 

изпращане със съответните уточнения до НСИ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямате друг доклад за 

днес? Благодаря. 

Колеги, предлагам да се върнем за миг към доклада на 

госпожа Стефанова – писмото, което ще изпратим до управляващия 

орган „Оперативна програма „Добро управление“. Те си удължават 

срока с две години. От нас се иска да кажем: да, добре, действайте. 

Само че утре нас ще ни питат: като знаете какво пише в Изборния 

кодекс, какво съгласуване давате?  

Така че аз мисля, че трябва да изразим несъгласие и да 

кажем, че съгласно Изборния кодекс до март 2020 г. трябва да е 

готова пътната карта. А пък те да си приемат както искат наредбата. 

То си е тяхно право, независимо от нашето становище. Но, както си 

говорим, те имат право и на законодателна инициатива. Нека, като 

променят, да уведомят законодателя. Никой няма да ни извини, ако 

ние сме дали съгласуване.  

Така че аз предлагам да отпадне тази част от писмото – „не 

отправя нови предложения и бележки“. Пишем само това: „прави 

следната бележка: удължаването на срока противоречи на Изборния 

кодекс“. Понеже те са ни го изпратили за бележки и становище, 

нищо повече не коментираме. Напомняме им нещо, което те знаят. 

Има ли други изказвания по този отговор, колеги? Това че 

другите ведомства са го съгласували, те няма да правят електронно 
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гласуване. Добре, да остане в този вид тогава с обръщане на 

внимание. 

Колегата Иванова има думата в точка „Разни“. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане от управителя на фирма 

„Атлас травелс“ ЕООД госпожа Евгения Манолова с искане да бъде 

издадена официална референция на дружеството във връзка с 

изпълнения Договор № 18 от 22.08.2018 г. с предмет осигуряване на 

самолетни билети и медицински застраховки за превоз на пътници и 

багаж при служебни пътувания на членовете на Централната 

избирателна комисия. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим издаването на 

официална референция на посоченото дружество във връзка с 

изпълнението на Договор № 18 от 22.08.2018 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, процедура по 

гласуване, колеги. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

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

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колега Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги,  докладвам ви писмо, което е пристигнало по 

електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № 

МИ-06-4 от 03.01.2020 г.  Писмото е от община Провадия. Писмото 

е по повод на сигнал, който пристигна при нас от страна на  

господин Ж. П.  

Да припомня предисторията. На 6 декември  мисля, че беше,  

господин Ж. П. ни информира, че кмет на    кметство в същата 
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община Провадия всъщност вече е с влязла в сила присъда, която е 

влязла в сила след полагане на клетва от негова страна. Това първо 

писмо на  господин П. го препратихме до община Провадия с искане 

за проверка и за уведомление с копие до сигналоподателя. 

Впоследствие сигналоподателят десет дни по-късно ни информира, 

че не са предприети никакви действия и повторно изложи същите 

факти пред Централната избирателна комисия.  

По повод на това второ писмо – мисля, че е с дата 16 или 17 

декември – препратихме втория сигнал до община Провадия, но този 

път и до Общинската избирателна комисия. Във връзка с тези два 

сигнала община Провадия сега, с дата 03.01.2020 г. ни информира, 

че е изискано от въпросния кмет на кметство представяне на 

свидетелство за съдимост, което същият ще представил в 

общинската администрация след издаването му по установения ред. 

„По отношение на възможността за предсрочно прекратяване 

на пълномощията на съответния кмет по реда на чл. 42, ал. 1, т. 4 ви 

информираме, че не е в правомощията на кмета на общината да 

извърши прекратяване на пълномощията на избран кмет и ще бъде 

информирана своевременно Общинската избирателна комисия като 

компетентен орган.“ 

Аз предлагам този отговор на община Провадия да бъде 

изпратен по компетентност на Общинската избирателна комисия – 

Провадия, за което съм подготвил писмо във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали с копие до сигналоподателя: 

„Приложено ви изпращаме по компетентност постъпилия 

отговор от община Провадия по електронната поща на Централната 

избирателна комисия  на 03.01.2020 г. във връзка с изпратен ви по 

компетентност сигнал от Ж. П. За развитието на преписката следва 

да уведомите Централната избирателна комисия.“ 

Това писмо предлагам да се изпрати до Общинската 

избирателна комисия – Провадия. 
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Прилагаме, разбира се, и отговора на Общинската 

избирателна комисия. 

Обръщението предлагам да бъде „Уважаеми колеги“, тъй 

като писмото е адресирано до Общинската избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Виждате проекта за 

писмо. Има ли изказвания, други предложения?  

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

до ОИК - Провадия. 

Има думата колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз само за уточнение да кажа, понеже 

променихме състава на ОИК – Джебел, номерът на решението не е 

записан в протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Номерът на решението 

за промяна в ОИК – Джебел, е № 1723-МИ. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За сведение, уважаеми колеги, докладвам 

вх. № МИ-06-779 от 03.01.2020 г., с който сме получили от кмета на 

община Шумен документи за отваряне на запечатано помещение със 

съответната преписка от протоколи, приемо-предавателни разписки 

за отваряне на избирателно помещение по искане на разследващи 

органи. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Арнаудов, 

заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание има един 

проект на писмо с № 3362 до кмета на община Средец. Това писмо е 

в отговор на тяхно искане за отваряне на запечатано помещение, но 

искането е във връзка с разпореждане на Районна прокуратура – 

Средец. Затова с писмото им казваме, че не е необходимо изрично 

решение на Централната избирателна комисия. 

Моля да се запознаете с писмото и да го гласуваме. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Арнаудов, да продължите с докладите 

си. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги,  във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали от днешно заседание има постъпил сигнал от 

общински съветници от община Дряново с вх. № МИ-06-927 от 

27.12.2019 г.  Сигналът е следният. 

В състава на ОИК – Дряново, на длъжност заместник-

председател е назначено лицето Мирослава Пенчева, която към 

датата на провеждане на заседанието – 02.01.2020 г. заема 

длъжността младши експерт туризъм в Дирекция „Инвестиционна и 

хуманитарна политика“ в администрацията на община Дряново. 

В сигнала се твърди, че има несъвместимост съгласно чл. 66, 

ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, където се казва, че докато заемаш 

длъжността, си член на Общинска избирателна комисия не може да 

бъде орган на изпълнителната власт. 

Аз смятам, че длъжността младши-експерт туризъм не е 

орган на изпълнителната власт и затова предлагам този сигнал да 

остане за сведение. 

Те пишат: „Във връзка с горното считаме, че е налице 

несъвместимост по отношение на това лице, което е назначено на 

тази длъжност от кмета на община Дряново, който е териториален 
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орган на изпълнителната власт.“ – тоест, те са наясно кой е 

териториалният орган на изпълнителната власт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има думата колегата 

Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: За мен лично най-добрият 

вариант е да им изпратим едно писмо, с което съвсем кратко да 

отговорим, че не е налице несъвместимост съгласно разпоредбите на 

чл. 66 от Изборния кодекс и толкова. Защото в противен случай те 

ще продължат отново да изпращат писма и да сигнализират в тази 

връзка. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз си мисля, че ние, като вземем едно 

протоколно решение, с което не установяваме несъвместимост, няма 

нужда от писмо. Но, ако искате, и с писмо можем да отговорим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме тогава 

предложението на колегата Андреев. Не виждам други изказвания. 

Да отговорим с писмо, че не е налице несъвместимост на заместник-

председателя на ОИК – Дряново. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

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

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Има ли други доклади, колеги? Заповядайте, господин 

Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Докладвам вх. № МИ-06-2 от 

03.01.2020 г. от кмета на община Сандански относно отваряне на 

запечатано помещение. Изпращат ни заверено копие от заповедта на 
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кмета за назначаване на комисия, един екземпляр от съставения 

протокол на комисията. 

Също така докладвам писмо с вх. № МИ-06-911/1 от 

03.01.2020 г.  Отново ни изпращат заповед на кмета за назначаване 

на комисия и протокол за отваряне на запечатано помещение. Това 

отново е от кмета на община Сандански. 

Последно докладвам писмо с вх. № МИ-06-6 от 06.01.2020 г. 

от кмета на община Мъглиж, който също ни изпраща заверено копие 

от своя заповед за назначаване на комисия за отваряне на помещение 

и заверено копие от протокол, подписан от членовете на комисията 

относно дейностите, извършени по повод отваряне на помещението . 

И трите бяха за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад? Нямате. 

Други колеги желаят ли да вземат думата в днешното 

заседание? Няма други желаещи. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието. 

Насрочвам следващото заседание в четвъртък, 09 януари 

2020 г. от 10,00 ч. 

(Закрито в 11,55 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 


