ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 186
На 14 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
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева,
Кристина Стефанова, Цветанка
Георгиева, Севинч Солакова,
Ерхан Чаушев
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Мирослав Джеров,
Цветанка Георгиева
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладват: Йорданка Ганчева,
Емил Войнов, Цветанка Георгиева,
Мария Бойкинова
5. Постановления на прокуратури и МВР.
Докладват: Николай Николов, Ивайло
Ивков, Мирослав Джеров
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6. Разни.
Докладват: Николай Николов,
Кристина Стефанова, Емил Войнов,
Таня Цанева, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Ерхан Чаушев, Мария
Бойкинова
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цветославова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Георги Баханов, Катя
Иванова.
Заседанието бе открито в 10,15 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добро утро, колеги.
Налице е необходимият кворум за днешното заседание. В залата
присъстват 13 членове на Централната избирателна комисия. Така че
имаме необходимия кворум.
В отпуск са колегите Александър Андреев, Георги Баханов и
Катя Иванова.
Имате думата по дневния ред, колеги. Допълнително кой
желае да се включи?
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
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СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател, моля да ме включите в точка „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Включвам Ви в т.
„Разни“, госпожо Дюкенджиева.
Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ:

Госпожо председател, моля да ме

включите в точката за изплащане на възнаграждения на ОИК и в т.
„Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, включвам Ви,
господин Чаушев.
Други колеги имат ли желание да бъдат включени в дневния
ред? Не виждам.
Моля,

процедура

по

гласуване

на

дневния

ред

с

допълненията.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев,

Йорданка

Бойкинова,

Ганчева,

Мирослав

Кристина

Джеров,

Стефанова,

Николай

Николов,

Мария
Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Промени в състави на ОИК.
Госпожо Солакова, имате думата.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, че с
решение на Централната избирателна комисия № 1721 от
07.01.2020 г. прекратихме пълномощията на член на Общинската
избирателна комисия в Златарица, област Велико Търново.
Изпратихме писмо до Коалиция БСП за България и на 10.01.2020 г.
в Централната избирателна комисия постъпи предложение от
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упълномощен представител на коалицията за назначаване на
освободеното място като член Диана Христова Христова със
съответното ЕГН. Приложена е декларация в оригинал по чл. 75 и
следващи от Изборния кодекс, както и копие от дипломата на Диана
Христова.
Предлагам ви да приемем решение, с което да назначим като
член на ОИК – Златарица, Диана Христова Христова и да й издадем
удостоверение за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за решение.
Не виждам изказвания. Моля, процедура по гласуване на
решението за назначаване на нов член на ОИК – Златарица.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1729-МИ.
Преминаваме към точка втора, колеги, от дневния ред:
2.

Доклади

относно

искания

за

изплащане

възнаграждения на ОИК.
Колега Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, не ми се е
върнала още преписката от финансовия контрол. Така че моля да
остане за следващото заседание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Колега Стефанова, имате думата.

5
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, получили сме две писма.
Едното е от 20.12.2019 г. с вх. № МИ-27-258 по електронната поща,
а другото е от вчера, получено по пощата, от Общинска избирателна
комисия – Кюстендил, с което председателят ни моли да
преразгледаме искане за изплащане на възнаграждение, което е
подадено на 11.12.2019 г. Става въпрос за дадено дежурство във
връзка със събиране и подготовка на документи, както и даване на
становище във връзка с три административни дела.
В самото искане е написано за дадено дежурство на
11.12.2019 г. от председател и секретар. Аз вчера говорих с
председателя на ОИК – Кюстендил, господин Механджийски и го
уведомих, че не изплащаме дежурство, което е проведено в един
ден. Ако те имат дежурство в други дни, а тогава се установи, че е
имало и процесуално представителство по делата, да изпратят ново
искане за изплащане на възнаграждение.
Така че очакваме да подадат такова искане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Продължаваме, колеги.
Колегата Георгиева има думата.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
искане за изплащане на възнаграждение на членове на Общинска
избирателна комисия – Оряхово, за дадени три дежурства на датите
17, 18 и 19 декември в състав председател, секретар и член, и за
проведено заседание на комисията на 20.12.2019 г. в състав от 10
души.
Дежурствата са били дадени във връзка с подготовка на
заседанието, за което стана дума, по Решение № 484 от 15.10.2019 г.
по административно дело № 779 на Административен съд - Враца,
за частична промяна на Решение на Общинската избирателна
комисия – Решение № 133 от 28.10.2019 г. Делото е било във връзка
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с неотчетени преференции по подадена жалба и касае промяна в
състава съответно на листата на партията, за която става въпрос.
Приложена е справка за проведените дежурства с описани
дейностите, които са изпълнени по време на дежурствата, решенията
на Общинската избирателна комисия, протоколът, решението на
съда, както и контролен лист и счетоводна справка. Сумата е в
размер на 1 073,31 лв.
Предлагам ви да одобрим тази сума за Общинска избирателна
комисия – Оряхово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Чухте доклада. Има ли въпроси, изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване възнаграждението на ОИК –
Оряхово.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Солакова, имате думата по точка втора от дневния
ред – изплащане на възнаграждения.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на 20 декември сме получили
писмо от председателя на Общинска избирателна комисия – Роман, с
искане за изплащане на възнаграждения за проведено заседание на
16.12.2019 г. и за проведени две дежурства.
Тъй като представените документи касаят едно заседание –
на 16.12.2019 г., на което са присъствали 12 души, има протокол
съгласно изискванията по решението на Централната избирателна
комисия, както и решението, което е прието, е приложено.
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Те са били уведомени от кмета на община Роман за назначена
комисия за унищожаване на оставени при тях формуляри на
протоколи на СИК и на ОИК, неизползвани, както и на
неизползваните бюлетини, пак в изпълнение на решението на
Централната избирателна комисия № 1690. Общинската избирателна
комисия е била поканена чрез свои представители да присъства при
унищожаването на бюлетините и на формулярите. Общинската
избирателна

комисия

със

свое

решение

е

упълномощила

председателя и секретаря да присъстват и да вземат участие при
унищожаването съвместно с комисията. Това е станало на
18.12.2019 г., за което има приложен протокол с удостоверяване
участието на назначените служители от администрацията на
общината, така и на упълномощените представители на Общинската
избирателна комисия.
С оглед на липсата на документи за второ дежурство и тъй
като искането беше подписано само от председател, се чух с
председателя на Общинската избирателна комисия и на 13.01.2020 г.
в Централната избирателна комисия постъпи писмо, подписано от
председател и секретар, подпечатано с печата на Общинската
избирателна комисия, с уточнението, че става дума за заседанието на
16-ти и за дежурство на 18-ти.
На заседанието на 16.12.2019 г. са присъствали председател,
двама заместник-председатели, един секретар и осем членове. А
дежурството, както ви казах, е осъществено от председател и
секретар.
Предлагам така, както е изготвена и счетоводната справка и е
представен

контролен

лист,

да

одобрим

изплащането

на

възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Няма изказвания.
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Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
протоколно решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващ доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, че
работата на Централната избирателна комисия по изплащането на
възнагражденията тази година вече е извън активния период на
общинските избирателни комисии и с оглед на уеднаквяване на
практиката

и

на

общинските

избирателни

комисии

и

необходимостта да ни представят документи в пълнота, без да се
налага да се правят допълнителни уточнения по телефона, от
счетоводството изготвиха един проект в табличен вид на исканията,
които да изпращат общинските избирателни комисии. Във вътрешна
мрежа е обособена такава папка със заглавие „Справка по изготвяне
на възнаграждения“.
Моля да се запознаете, за да може да се направи заседание на
работна група и да се утвърди една такава бланка, която да бъде
изпратена на общинските избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За запознаване тепърва.
Добре.
Колеги, продължаваме по дневния ред.
Колегата Чаушев има думата по т. 2.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-1 от
03.01.2020 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждения
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от ОИК – Неделино, за проведено заседание на 18.12.2019 г. , на
което са присъствали председател, двама заместник-председатели,
секретар и девет членове. На това заседание са взели решение за
процесуално

представителство

на

ОИК

–

Неделино,

по

административно дело № 457 от Административен съд – Смолян.
Предлагам да им се изплати възнаграждение по т. 1, буква „з“
от наше Решение № 1685 от 20.11.2019 г.
Има и второ заседание – на 30.12.2019 г., на което също са
присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и
девет членове. На това заседание са представили информация по
искане на Комисията за противодействие на корупцията. Поради
това на основание т. 1, буква „к“ от наше Решение № 1685 от
20.11.2019 г. предлагам и това възнаграждение за това заседание да
бъде изплатено.
Предлагам да гласуваме изплащането и за двете заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Чухте доклада. Няма.
Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение от господин Чаушев.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Господин Джеров, заповядайте.
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-30 от 13.01.2020 г.
Това е едно писмо, получено в Централната избирателна комисия от
секретаря на община Велинград – господин Янков, към което са
приложени съответната заповед под № 13 от 08.01.2020 г. на кмета
на

община

Велинград,

и

приемо-предавателен

протокол

за

извършени действия на комисията по чл. 445, ал. 7 от Изборния
кодекс за приетите от ГД ГРАО – Пазарджик, избирателни списъци
и книжата към тях от произведените избори за общински съветници
и кметове на 27.10.2019 г. и поставянето им в определеното за
съхранение помещение. Съответно са приложили и протокол от
08.01.2020 г., подписан от

господин Коев, кмет на община

Велинград, както и самата заповед под № 13 от 08.01.2020 г., също
подписана от господин Коев – кмет на община Велинград.
Докладвам ги за сведение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Георгиева има
думата. Заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
писмо от кмета на община Видин с вх. № МИ-06-18 от 10.01.2020 г.,
с което той ни изпраща всички приложени документи за отваряне на
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали, а
именно към приложените документи има заповед за определяне
длъжностни лица от общинска администрация, три броя приемопредавателни протоколи, констативен протокол.
Помещението е било отворено във връзка с прибиране в него
на изборни книжа и материали, предоставени от ГД ГРАО от всички
122 изборни секции и пет подвижни избирателни кутии. Отварянето
на помещението е осъществено съгласно наше решение. След
прибиране на изборните книжа и материали то е затворено по
надлежния начин. Имаме необходимата документация.
Докладвам ви го за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Колега Ганчева, имате думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали ви
предлагам проект на решение за налагане на административно
наказание на доставчика на медийни услуги СКАТ ООД за
нарушаване на изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс. Проектът на решение е във връзка и с писмо с наш вх. №
МИ-07-103 от 31.12.2019 г., с което приложено секретарят на район
„Подуяне“ ни е върнал наш екземпляр от АУАН, съставен на СКАТ
ООД, предявен и получен лично от
управител,

за

което

същият

е

господин Данчо Хаджиев,
подписал

и

разписка.

В

законоустановения срок не е постъпило възражение.
Предлагам ви с проект на решение да наложим на СКАТ
ООД имуществена санкция в размер на 2000 лв. на основание чл.
475, ал. 1 от Изборния кодекс за нарушение на разпоредбата на чл.
205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Имате думата по проекта за решение, моля. Не виждам изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението за
нарушение на СКАТ ООД.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);
Стефанова, Таня Цанева).

против – 2 (Кристина
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Решението се приема.
Решението има № 1730-МИ.
Колегата Войнов има думата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, докладвам постъпило писмо от Административен съд –
София – град, с вх. № МИ-08-5 от 09.01.2020 г. Съгласно протоколно
Определение от 07.01.2020 г. АССГ изискват извлечение от
протокола и заверено копие на решение, основание за което е
публикувано съобщение на 03.11.2019 г. относно оставен отпечатък
от индигираната лента на бюлетината.
Освен това искат писмо, с което да са уведомени всичките
общински избирателни комисии за взетото решение.
Освен това питат в колко часа е взето решението и въз основа
на какво, а също в колко часа е публикувано съобщението на сайта
на ЦИК.
Във връзка с искането на АССГ на 10.01.2020 г. подготвих
писмо до "Информационно обслужване" АД със следния текст:
„Във връзка с получено в Централната избирателна комисия
писмо от АССГ следва да ни предоставите информация в колко часа
на 03.112019 г. е публикувано на сайта на ЦИК съобщението с текст:
„При гласуване с две бюлетини е възможно при поставянето на
знака „Х“ или „V“ индигираната черна ивица на бюлетината да
остави отпечатък върху долната бюлетина. Такъв отпечатък не води
до недействителност на бюлетината.
Моля за протоколно решение за одобряване на това писмо,
което вече е изпратено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заседанието е утре,
нали? Чухте, колеги, доклада.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване на
предложеното писмо.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, 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, господин Войнов, за следващия Ви доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка със запитването получихме
отговор от "Информационно обслужване" АД с вх. № МИ-00-3 от
13.01.2020 г., с който ни информират, че съобщението е
публикувано на интернет-страницата на ЦИК на 03.11.2019 г. в
19,58 ч.
След като комплектовах цялата преписка, съм подготвил и
предлагам да изпратим писмо до АССГ със следното съдържание:
„Във връзка с протоколното Определение приложено ви
изпращаме заверен препис-извлечение от Протокол № 159 от
03.11.2019 г. на ЦИК, с което Централната избирателна комисия е
взела решение за публикуване на съобщение на интернет-страницата
на ЦИК с указание и разпечатка на съобщението. Решението е взето
въз основа на постъпили сигнали в Централната избирателна
комисия, свързани с оставен отпечатък от индигираната лента на
бюлетината. Решението е взето на 03.11.2019 г. около 19,45 ч.
Видно от приложено писмо от "Информационно обслужване"
АД съобщението е публикувано на интернет-страницата на ЦИК в
19,58 ч.

Писма до общинските избирателни комисии за взетото

решение не са изпращани.
Писмото е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали,
можете да го видите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Иска се като доказателство по административно дело този факт.
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Писмото е обсъдено и гласувано в открито публично
заседание на ЦИК. За другото ни питат – за установяване на това,
което знаем, че не са пращани писма – отрицателен факт. Ако имаха
писма, щяха да го представят. Ясно е, че нямат.
Имате думата, колеги, по проекта за отговор.
Ние им изпращаме и протокола. Независимо, че сме
публични и според мен не сме длъжни и да ги пращаме, защото
всеки може да

прочете протоколите, но ние сме максимално

отворени и добронамерени.
Имате думата, колеги.
Може ли навсякъде „решението е прието“ вместо „взето“.
Има ли други изказвания, бележки към писмото до АССГ,
предложено от господин Емил Войнов?
Ако няма, колеги, моля, процедура по гласуване на отговора
до АССГ.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, 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 Войнов, за следващия Ви доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Имам още един доклад, пак е свързан със
същото дело. Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-16 от
10.01.2020 г. Писмото е от адвокат Румяна Сидерова, повереник на
Мая Манолова по административно дело № 12751/2019 г.

С

писмото моли да й бъде издадено заверено извлечение от протокол
на ЦИК от 25.10.2019 г. и заверен препис от публикуваното на
интернет-страницата решение на ЦИК, взето във връзка с разработен
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и приет от ОИК – София, компютърен продукт в ексел формат за
попълване на протоколите на СИК.
Приложено

е

съдебно

удостоверение,

издадено

по

административното дело.
Предлагам да изпратим писмо до Румяна Сидерова със
следното съдържание – има го също във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали: „Във връзка с Ваша молба, приложено Ви
изпращаме заверен препис-извлечение от Протокол № 150 от
25.10.2019 г. на ЦИК, с което Централната избирателна комисия е
взела решение за публикуване на съобщение на интернет-страницата
на ЦИК с указание и разпечатка на съобщението.“
Като тук също вместо „взела“, ще го коригирам на „приела“.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам да е до „адвокат“
Румяна Сидерова, пълномощник на Мая Манолова.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добре, съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ивков има
думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: По едно и също дело, доколкото
разбирам, искат една и съща информация. Да се разберат кое искат.
Имаме съдебно удостоверение, издадено на една от страните, за да
се снабди на база на нейно друго такова от Централната избирателна
комисия за релевантни факти по делото, или имаме искане от съда
да го снабдим с доказателства? Ако е едното, един е подходът. Ако
са и двете, в което не вярвам, е друг подходът. Нищо против
докладчика, той си е свършил съвестно работата, но аз не виждам
защо хем на страната ще даваме по едно и също отговор, хем на
съда. Ако пък ще даваме, дайте това до съда да го пратим с копие до
повереника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Става дума за различни
протоколи.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: За различни протоколи ли става въпрос?
Но за едно и също нещо по същество?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не, не. Различни са нещата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Има ли съдебно удостоверение лицето
Сидерова? Има съдебно удостоверение и е приложено към молбата.
Добре, да бъде до „адв. Румяна Сидерова“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако може да не е
„молба“, а да е „заявление“ или „питане“.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тя си го е именувала „молба“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки, колеги,
изказвания по проекта за писмо до госпожа Сидерова?
Колегата Войнов приема ли след „Във връзка с молбата ви“
да се добави „и съдебно удостоверение“ еди-кой си номер?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, приемам. Ще добавя „и съдебно
удостоверение“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки, колеги?
Не виждам.
Моля, процедура по гласуване, колеги, на протоколно
решение, с което да изпратим отговора до госпожа Сидерова или поскоро да й предоставим искания от нея протокол.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, 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.
Колега Георгиева, имате думата.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в моя папка от
днешна дата има проект на решение по жалба от Георги Георгиев и
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Николай Велков срещу Решение № 229 на Общинска избирателна
комисия – Ботевград.
Благодаря на колегите Николов и Бойкинова за указаното ми
съдействие при подготовката на решението.
В предишно заседание ви запознах с Определението на
Административен съд – София – област, с което те прекратяват
административната преписка и по компетентност изпращат жалбата
на Централната избирателна комисия.
Съвсем накратко ви припомням фактите. На първото
заседание на Общинския съвет на община Ботевград, проведено на
11.11.2019 г., двамата общински съветници и жалбоподатели не са
присъствали и съответно не са положили клетва. Това се случва на
проведеното второ заседание - на 20.11.2019 г. На 05.12.2019 г.
обаче Общинската избирателна комисия излиза с решение, с което
прекратява техните пълномощия и обявява за избрани следващите в
листата. Съответно двамата общински съветници подават жалба към
Централната избирателна комисия, в която подробно описват, че не
са били уведомени по надлежния ред за свиканото първо заседание
на Общинския съвет. Считат, че решението на Общинска
избирателна

комисия

–

Ботевград,

е

неоснователно

и

незаконосъобразно, съответно излагат своите мотиви.
В решението на Общинската избирателна комисия колегите
се позовават на решение на Централната избирателна комисия от
2015 г. Това също е изтъкнато в тяхната жалба.
Вие ще погледнете текста, който предлагам. Затова няма да
го чета. Предлагам ви да решим: „Централната избирателна комисия
отменя решение № 229 от 05.12.2019 г. на Общинска избирателна
комисия – Ботевград, с което предсрочно е прекратен мандатът на
общинските съветници Георги Георгиев и Николай Велков.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, хубави мотиви
има към решението. Аз предлагам обаче първото изречение да се
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преработи. Предлагам да се раздели и малко повече да се изследва
този въпрос. Помните, че ние не бяхме особено съгласни с
Определението на Административния съд – София – област. Така че
предлагам решението да започне, че производството е образувано по
жалба от двамата общински съветници Георги Георгиев и Николай
Велков срещу еди-кое си решение. Административен съд - София –
област, е прекратил производството по делото и го е изпратил на
ЦИК по компетентност, като е приел – да кажем с две думи, за да се
вижда, че сме поставени в условия да сме задължени да се
произнесем ние. Защото аз и към днешна дата си мисля, че това е
дейност на съда.
Нека да се вижда много ясно. И после, „ЦИК, като обсъди
доказателствата и съобрази решението на Административния съд,
прие следното“.
Други бележки, колеги? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на предложеното решение с
направените към него бележки.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1731-МИ.
Около един месец ли трае тази сага с двамата общински
съветници? Да, да.
Имате ли друг доклад, колега Георгиева? Нямате. Благодаря.
Колега Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение решение на Общинска избирателна комисия – Септември.
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Решението може те да намерите в папката на колегата Иванова с вх.
№ МИ-15-6 от 09.01.2020 г. Решението е по жалба на Инициативен
комитет „Да спасим община Септември“, а сигналът е изпратен до
нас и ние сме го препратили по компетентност на Общинска
избирателна комисия – Септември.
Междувременно е постъпил и сигнал от Местна коалиция
„БСП за България“. Двата сигнала са обединени и Общинската
избирателна комисия с Решение № 190 отказва да обяви предсрочно
прекратяване пълномощията на Марин В. Рачев.
Само

ви

припомням,

че

с

решение

на

Върховния

административен съд е установен конфликт на интереси по
отношение на господин Рачев, кмета на община Септември, във
връзка с издадена от него заповед за одобряване на проект за
ЗАТУРБ в землището на община Септември в частен интерес на
свързано с него лице – в случая на съпругата му.
Както виждате, мотивите за вземане на това решение са, че
решението на КПКОНПИ, с което е установен конфликт на
интереси, е по време на предишния мандат на кмета. Те считат, че в
настоящия мандат няма конфликт на интереси по отношение на
него, поради което отказват да обявят предсрочно прекратяване
пълномощията му.
Докладвам ви го за сведение и запознаване.
Също така ви докладвам връчен акт за установяване на
административно нарушение против DIR.bg. Административнонаказателното производство ще продължи с вземане на решение за
налагане на имуществена санкция.
Докладвам ви и за сведение възражение от ИКОНОМЕДИЯ
АД против Акт № 40 на Централната избирателна комисия.
Възражението ще бъде приложено към акта и административнонаказателното производство ще продължи с последващо решение на
Централната избирателна комисия.
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Също така ви докладвам за сведение призовка за насрочено
дело на 21.01.2020 г. от 9,30 ч. в Административен съд – Варна. То е
по жалба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и
администрацията във Варна срещу наше Решение № 1619 относно
отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.
Припомням ви, че със заявление сдружението поиска да
отговорим на чие име е регистриран домейнът „ЦИК.бг“, ползва ли
ЦИК услугите на американската компания. С решение ние
отказахме.
Следва да решим ще се осъществи ли процесуално
представителство, тъй като делото е в Административен съд –
Варна.
Предлагам, колеги, да не се осъществява процесуално
представителство по делото с оглед на това, че е насрочено на 21
януари в Административен съд – Варна. В решението Централната
избирателна комисия е изложила фактите и правните основания за
отказа, поради което считам, че не е налице нуждата от процесуално
представителство във Варненския административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Има

ли

други

предложения, колеги, друго виждане?
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз мисля, че може да не се осъществява
процесуално представителство. Съгласен съм с докладчика. Обаче е
възможно малко по-подробно да се обоснове решението да не
предоставим този достъп. Ние имахме и среща – помните – с
"Информационно обслужване" АД, на този въпрос сме обърнали
внимание, за да не се остава от решаващия състав с впечатление, че
Централната избирателна комисия неглижира въпроса. Може би да
се изпрати едно подготвено от юрисконсултите становище по делото
– че нямаме доказателства, че не изпращаме процесуален
представител, но не възразяваме да се даде ход на делото и с
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няколко да обясним по същество нашето решение отново в едно
становище, най-малкото от уважение към съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Бойкинова,
приемате ли да изготвите писмено становище?
Колеги, постъпи предложение да дадем писмено становище.
Това питане има предистория. Няколко изречение за това можем да
кажем – с какво се занимаваше ЦИК по време на изборите вместо да
си гледа работата, как СОПА ги занимаваше с въпросите, а и други
държавни органи се занимаваха с техните писма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Оттеглям си за момента предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имаме една седмица,
колеги. Аз предлагам да изпратим становище, колеги. Нека го
изготви Правният отдел и на следващото заседание ще го обсъдим.
Заповядайте, госпожо Бойкинова, да продължите с докладите
си.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, получили сме
решение

№

870

по

административнонаказателно

дело

на

Административен съд – Русе. Решението е във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали с вх. № ЕП-08-2 от 09.01.2020 г. С това
решение се отменя наше Решение № 506-ЕП. С това решение ние
сме наложили имуществена санкция на Студио МИЛДИ ЕООД за
това, че не са публикували на интернет-страницата си като
доставчик на медийна услуга информация за сключените договори
във връзка с предизборната кампания във връзка с получен сигнал,
от който се установява, че са публикували предизборни банери на
ПП БСП и на ПП ГЕРБ.
След преглед на интернет-страницата сме установили, че
няма такава информация. В мотивите си решението казва, че към
приобщените в хода на съдебното производство договори, тоест, в
съдебно заседание жалбоподателят е представил на съда договори за
отразяване кампанията на изборите за Европейски парламент с ПП
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БСП и ПП ГЕРБ. Договорите са с дата 30.04.2019 г., а съгласно чл.
180, ал. 4 в тридневен срок от сключването те следва да бъдат
обявени на интернет-страницата, поради което съдът казва, че
срокът за обявяването им е на 02.05.2019 г., а решението на
Централната избирателна комисия е от 01.05.2019 г.

Тоест, към

вземане на решението за установяване на нарушението не е още
изтекъл срокът за това задължение те да публикуват договорите си.
Това е основанието, на което да се отмени нашето решение.
Не е постъпило възражение към съставения акт от
Централната избирателна комисия. Това са фактите по това
решение.
Предлагам го за сведение и запознаване и имаме още време
да решим дали ще го обжалваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Кога изтича срокът за
обжалване?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Срокът е четиринадесетдневен и
изтича на 23.01.2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да вземем решение,
колеги. Да пускаме ли жалба? Принципен е въпросът. Отменено е
нашето решение.
Предлагам да направите това предложение и да го гласуваме.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам да
обжалваме решението на Административен съд – Русе, като в срок
ще ви предложа проект на жалба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други становище има
ли, колеги? Обратното?
МАРИЯ

БОЙКИНОВА:

Извинявам

се

за

грешката.

Решението е на Районен съд и подлежи на обжалване пред….
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Винаги е така. Това е
едно странно разделение между общ и специализиран съд.
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Добре, друго становище няма. Изготвяте жалба. Ще я
обсъдим.
Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви и
касационна жалба от ИНВЕСТОР. БГ срещу решение на Софийския
районен съд, с което е потвърдено решението на Централната
избирателна комисия за налагане на имуществена санкция. Можете
да се запознаете с касационната жалба. Докладвам ви я за сведение и
запознаване.
Също така ви докладвам и за сведение частна жалба от
господин Марешки срещу Определение на Софийския районен съд,
с което е оставена без разглеждане жалбата им срещу Решение на
Централната избирателна комисия № 1356, с което е наложила глоба
на господин Марешки. Докладвам ви за сведение частната жалба.
Уважаеми колеги, за 14.01.2020 г. в 10,15 ч. е насрочено дело
в Софийски районен съд. Процесуалното представителство е
осъществено от юрисконсулт Радославова. Уведомявам ви, тъй като
призовката е получена на 10.01.2020 г.
Също така ви уведомявам, че за 29.01.2020 г. също има
насрочено дело в Софийски районен съд. За това дело е призована и
госпожа Стоева в качеството й на актосъставител с указание, че при
неявяване без уважителна причина ще й бъде наложена глоба.
Делото е по жалба срещу решение на Централната избирателна
комисия № 1686. Процесуалното представителство ще се осъществи
от юрисконсулт Милена Радославова.
Също така ви докладвам, че има насрочено дело в Софийския
районен съд и на 13.02.2020 г., както и на 18.02.2020 г., за които дати
процесуалното представителство по горепосочените дела ще бъде
осъществено от юрисконсулт Радославова.
Моля да гласуваме нейното процесуално представителство.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

гласуване, колеги, на протоколно

СТОЕВА:

Процедура

по

решение, с което да приемем

госпожа Радославова да ни представлява по посочените от
административнонаказателен характер дела.
Колеги, на бюрото ми е един списък с 12 дати за явявания в
близките дни. Днес трябваше да съм в заседание в Районния съд. Аз
не мисля, че трябва да си оставя задълженията в ЦИК, заседанието и
срещата с Обществения съвет. На 21 януари, следващия вторник
трябва да съм в Айтос, на 29 януари, когато ме заплашва
принудително довеждане от Софийския районен съд, трябва да съм в
заседание. Другата алтернатива е Провадия. Чудя се как да се
клонирам на три места. Кой районен съд първо да посетя или да си
гледаме тук работата?
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
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 Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Още едно дело, което съм ви го
докладвала, е насрочено за 30.01.2019 г., но поради техническа
грешка АССГ ни изпраща повторно определението за насрочването.
Техническата грешка е в годината. В първото Определение е
записано 2019 г., сега ни изпращат второ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това беше първото
искане в навечерието на изборите. Ние приключвахме изборите и те
вече питаха. Имаме отговор. Въпросът наистина е важен. Важен
въпрос е, не са административни наказвания.
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Помислете, колеги, и в четвъртък ще определим според мен
член

от

комисията,

който

да

осъществи

процесуалното

представителство. Сериозен е въпросът.
Следващата точка е точка пета от дневния ред:
5. Писма до прокуратури и МВР.
Има думата колегата Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЕП-04-02-33 от
10.01.2020 г. Писмото е от Първо районно полицейско управление –
Столична дирекция на вътрешните работи. Има полицейска
преписка, има и прокурорска преписка относно сигнал за извършено
деяние от страна на избирател, който е гласувал в секция № 28 в
район „Средец“. Дописан е в списък под чертата. Представил е
съответната декларация, че не е гласувал на друго място – образец от
изборните книжа. Искането е процесуално – за представяне на
доказателство - до Централната избирателна комисия, а именно
заверено копие от декларацията на съответния избирател.
Разбира се, съгласно нашата практика предлагам това
доказателствено искане по компетентност да бъде изпратено на
кмета на Столична община, защото общинските администрации
съхраняват този тип изборни книжа съгласно Изборния кодекс.
Подготвил съм съответното писмо, което може да видите във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали копие от това
препращане по компетентност и естествено да адресираме и до
Първо районно управление на МВР, за да са наясно какво се случва с
тяхното доказателствено искане.
Можете да видите писмото с доказателственото искане, както
и препращането по компетентност във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали за днешно заседание.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Чухте доклада. Няма изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
протоколно решение за изпращане на преписката по компетентност.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 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, господин Николов, за следващия Ви доклад.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Имам аналогично искане, само че
под №ЕП-04-02-34 от 10.01.2020 г. То също е от Първо районно
управление, също за избирател, който е гласувал в район „Средец“, в
секция № 007. Аналогичното писмо, което е до кмета на Столична
община с копие до СДВР можете да видите във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали.
Моля за протоколно решение за утвърждаване на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма изказвания,
колеги, моля, процедура по гласуване на предложеното писмо.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,

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.
Колегата Ивков има думата. Няма го в залата.
Колега Джеров, заповядайте.
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, аналогичен въпрос. Получили сме няколко писма
от Министерството на вътрешните работи, Девето районно
управление. Можете да се запознаете с писмата. Те се намират във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес под № ЕП-0402-28, съответно ЕП-04-02-29, ЕП-04-02-35 и ЕП-04-02-36, с които
ни молят направим справка и да изпратим заверено копие от
декларацията, попълнена от съответните хора със съответните ЕГНта пред ЦИК, въз основа на която справка да бъде видяно дали са
били дописани в избирателния списък в съответната секция в
съответните райони и секционни избирателни комисии на район
„Люлин“ при изборите за членове на Европейски парламент,
проведени на 26.05.2019 г.
Четирите писма са аналогични. Подготвил съм писмо, което
да бъде изпратено по компетентност до Столична община, както и
до Столична дирекция на вътрешните работи, Девето районно
управление.
Предлагам да вземем протоколно решение, с което да бъде
изпратено това писмо до кмета на Столична община с копие до
Столичната дирекция на вътрешните работи, Девето районно
управление на съответните входящи номера.
Писмото е изготвено и се намира във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали от днес. Можете да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на предложеното писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня
Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Предложението се приема.
Колегата Ивков има доклад в тази точка. Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. Колеги, докладвам девет
преписки, предполагам, че са същите като тези на колегата Джеров и
Николов.
Трите писмо можете да ги видите във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали, а преписките са, както следва: ЕП-04-02-18,
ЕП-04-02-19, ЕП-04-02-20 от 10.01.2020 г. за Осмо районно
управление, ЕП-07-02-14, ЕП-07-02-13, ЕП-07-02-15 за Пето районно
управление, ЕП-04-02-17, ЕП-04-02-27 и ЕП-04-02-30 за Първо
районно управление. Всичките са с писмо за препращане за
изпълнение по компетентност на Столична община с кратко
обяснение, че това се прави, доколкото изискуемите документи се
намират в запечатаните помещения в съответните райони на
общината. Искат се декларации на лица, гласували в секции на
територията на съответните райони на Столична община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Шест изпратихме на миналото заседание. Но явно продължават да
идват.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Взехме мерки по телефона, където
можем, за в бъдеще директно да се адресират до Столична община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други
предложения, моля, процедура по гласуване, колеги, за изпращане
по компетентност на Столична община на деветте постъпили
искания, подробно докладвани.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня
Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
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Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред:
6. Разни.
Колегата Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ

НИКОЛОВ:

Благодаря.

Уважаеми

колеги,

докладвам едно писмо до господин Ж. П. То е по повод постъпило с
вх. № МИ-15-12 от 13.01.2020 г. писмо от Общинската избирателна
комисия – Провадия. Сигурно си спомняте, че господин Ж. П. още
на 03.12.2019 г. изпрати пред Централната избирателна комисия
сигнал, че кметът на кметство Бозвелийско, община Провадия, е с
влязла в сила осъдителна присъда, която е влязла в сила след
полагането на съответната клетва.
След това господин П. на 16.12.2019 г. ни изпрати отново
сигнал с допълнителни уточнения и с констатация, че нищо не се
предприема по повод на документа, на сигнала, който е депозирал
при нас. Ние препратихме сигнала по компетентност първо до
общинската администрация, второ, до Общинска избирателна
комисия – Провадия. Общинска избирателна комисия – Провадия е
събрала необходимите доказателства. Действително има влязла в
сила осъдителна присъда за кмета на това кметство, който е положил
клетва, и Общинската избирателна комисия е приела решение,
приложено към писмото, което сме получили на 13.01.2020 г. Това е
Решение № 248 от 06.01.2020 г. за предсрочно прекратяване
пълномощията на Дамян Христов Дамянов, кмет на кметство
Бозвелийско.
Общинската комисия твърди, че копие от това решение е
изпратено на 07.01.2020 г. на заинтересованото лице.
Предлагам

с

писмото,

което

съм

изготвил

и

което

можете да видите във вътрешната мрежа в папка с моите инициали,
да уведомим

господин П. за тези действия по повод на
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депозираните от него двукратно сигнали. То е с кратко съдържание:
„Във връзка с Вашите сигнали от 03.12.2019 г. и от 16.12.2019 г.,
получени по електронната поща на Централната избирателна
комисия, приложено Ви изпращаме писмо от 13.01.2020 г. ведно с
приложено Решение № 248 на Общинска избирателна комисия –
Провадия за сведение.“
Това е предложението ми. Моля за протоколно решение по
отношение на това писмо.
Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на проекта за писмо до господин П. Има ли
други предложения?
Колеги, ако няма други предложения, моля, процедура по
гласуване на протоколното решение за изпращане на писмото.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с доклад от
предходно

заседание,

изпратено

от

Администрацията

на

Министерския съвет с проект на изменение на насоките за
кандидатстване по процедурата „Приоритетни проекти в изпълнение
на пътна карта за изпълнение на стратегията за развитие на
електронното управление в Република България“ с вх. № ЦИК-03-6
от 13.01.2020 г. сме получили писмо, придружено със самия
проект

и

заповед,

издадена от госпожа И. П., директор на

Дирекция „Добро управление“, с което ни уведомява – писмото е от
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началника на отдел „Програмиране и договаряне“ на Дирекция
„Добро управление“ – че са приети насоките за кандидатстване по
процедурата с така предложените изменения: максимален срок за
изпълнение до 2022 г., както и коригиран текстът за прехвърляне и
присъединяване. Остава само „присъединяване“.
Не са получени по процедурата предложения или възражения
по изменението на насоките. Единствено това, което е описано в
писмото, е, че ЦИК са изпратили коментар, който няма отношение
към производството по изменение на проекта и процедурата.
Коментарът на ЦИК се отнася до удължаване на срока на конкретен
проект по процедурата. Обръщат внимание, че удължаването на
максималния допустим срок за изпълнение на проектите по
процедурата не задължава никой от бенефициентите да приема
действия по удължаване на сроковете.
Колеги, докладвам го за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз помолих госпожа
Стефанова да го отложи за доклад за четвъртък. Дойде още едно
писмо от Държавна агенция "Електронно управление" в тази връзка,
защото те са свързани. Разпределих го преди малко.
Аз мисля, че е крайно нередно да се твърди, че никой не бил
възразил, след като ние не дадохме съгласие. Нали изрично
написахме, че в Кодекса е записано друго. Но да се твърди, че това
няма никакво значение и че удължаването на срока с две години
също нищо не ни задължавало и не ни пречело, не е редно.
Така че аз предлагам в четвъртък да дадем отговор и да
потвърдим още веднъж, че ние не сме дали съгласуване за
удължаване на срока.
Колега Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, това писмо, което сме
получили днес, е относно проекта, който се изпълнява по програма
„Добро управление“ във връзка с електронното управление. То е за
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нанесени корекции по Закона за киберсигурност – това, което
коментирахме на наша среща с Държавна агенция "Електронно
управление".
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Аз

предлагам

в

четвъртък да го гледаме.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Едното и другото нямат нищо
общо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам в четвъртък,
колеги, да си подготвим отговор. Не можем ние да пишем едно, а да
ни казват, че нямало възражения. Не можем да оставим това за
сведение. Това иска отговор.
Колега Войнов, имате думата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК00-17 от 10.01.2020 г. Писмото е от "Информационно обслужване"
АД и с него ни информират, че ограниченията за използваното
пространство за пощенските кутии в домейна „ЦИК.бг“ са
премахнати. Припомням, че получихме съобщение, че пощенската
ни кутия е почти пълна. В резултат от това ние им изпратихме
писмо, с което поискахме увеличаване размера на пощенската кутия
и с това писмо те ни информират, че проблемът вече не съществува.
Докладвам това писмо за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Продължаваме.

Колегата Цанева има думата в т. „Разни“.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, моля да отворите във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Ние взехме
протоколно решение да изпратим отговор на господин Костелка.
Качила съм проекта на отговор. Ако искате, можете да се запознаете.
Въпросът му беше колко души са участвали в изборите за кмет на
втори тур през 2011 г. и съответно даваме отговор на този въпрос.
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Ние на предходно заседание имаме решение, че ще
отговорим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Ако няма, колеги, други бележки към писмото, моля,
процедура по гласуване на предложеното писмо-отговор до
господин Филип Костелка.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Кристина

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Таня Йосифова Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева, за следващия Ви доклад.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, което
получихме – това е второ писмо, първото съм го докладвала на
17.12.2019 г.- от Лондонското училище по икономика и политически
науки, което е към Лондонския университет. Той е в десятката на
най-престижните университети в света. Поканата е към госпожа
Стоева или друг представител на Централната избирателна комисия
да присъстват на събитие, а именно академичен семинар „Научноизследователски проекти – обсъждане“, Алманах по изборна
икономика, Семинар по проектиране на идеалната избирателна
секция и празнична кръгла маса, което е по случай Международния
ден на изборите, а именно 6 февруари, като в поканата се казва –
още веднъж да ви напомня – че е ограничен броят на възможностите
за частично спонсориране, но биха могли да поемат настаняването за
две нощувки в хотела на събитието, а именно в този университет.
Тогава, когато го докладвах – месец декември – нямаше
никакви предложения за участие. Срокът, в който трябва да
отговорим, е 24 януари 2020 г. Както казах, събитието е на 5, 6 и 7
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февруари. Мисля, че бихме могли да помислим дали да не
участваме. Все пак това е доста престижен университет и самото
събитие. Те стартират обсерватория по изборна психология в
Лондон.
Допълнително бих могла за следващо заседание, ако
приемем, че имаме такъв интерес, да проверим дали все още е
актуално за тези нощувки и частичното им спонсориране, което
могат да приемат.
В този случай вече да решим. Но мисля, че бихме могли да
посетим събитието. Това би представлявало интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Има ли колеги, които желаят да вземат участие? Има ли желаещи,
колеги? Международният ден на изборите – 6 февруари – за това се
организира. Още веднъж питам: има ли колега, който желае да отиде
на това мероприятие по случай Световния ден на изборите?
Пак ли са ме писали професор? Непрекъснато оспорвам този
неистински факт.
Аз приканвам, колеги, отново приканвам. Госпожа Йосифова
изразява готовност да отиде на срещата.
Процедура по гласуване на протоколно решение госпожа
Йосифова да ни представлява на конференцията в Лондонския
университет на 5, 6 и 7 февруари 2020 г.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Ние самите подготвяме този ден. Тези дни ще внеса докладна
за нашата организация.
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Заповядайте, колега Цанева, за следващия Ви доклад.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в същата папка с вх. № ЦИК-07-3 и
ЦИК-07-4 е пристигнало писмо, което получихме от Венецианската
комисия. То е адресирано до органите за управление на избори. Ще
ви помоля да се запознаете със съдържанието му, а именно
Изборният съвет на Нидерландия е помолил Секретариата на
Венецианската

комисия

избирателните

комисии

да

започнат

от

консултации

Европейския

съюз

между
относно

допълнителните места в Европейски парламент след Брекзит. Питат
ни какъв е нашият регулаторен механизъм, дали е приет от
законодателство. Ако не, как ще бъде решен този проблем.
Централната избирателна комисия не би могла да даде
отговор на този въпрос. Не знам дали да го препращаме до други
институции или просто да остане за сведение.
Предлагам ви да изпратим това писмо до Министерството на
външните

работи,

тъй

като

в

крайна

сметка

Централната

избирателна комисия е правоприлагащ орган.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:

Други предложения

има ли, колеги? Не виждам.
Моля,

процедура

по

гласуване

за

изпращане

по

компетентност на Министерството на външните работи.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).
Предложението се приема.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Заповядайте, госпожо Цанева, да продължите с докладите си.
ТАНЯ ЦАНЕВА: След като направихме разисквания извън
микрофон, като докладчик предлагам

току-що гласуваното
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предложение във връзка с писмото от Венецианската комисия да
бъде отложено, за да можем да се запознаем по-добре и вече на
следващо заседание да преценим какви действия ще бъдат
направени.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: На този
етап няма да бъде препращано писмото до Министерството на
външните работи.
Госпожо Цанева, заповядайте със следващия си доклад.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от A-WEB –
Корея, с което ни изпратиха информация за семинарите, които ще се
проведат през 2021 г. Писмото го докладвах на предходно заседание.
Семинарите са на четири теми: ролята на медиите в изборите,
политическо финансиране и прозрачност, обучение на избирателите
за повишаване на избирателната активност и повишаване участието
на маргинализираните групи в изборните процеси.
От работната група успях само с госпожа Стефанова да
обсъдим

тези

теми.

Ако

имате

други

виждания,

нашето

предложение е да заявим участие за 2021 г. в обучение по тема
„Ролята на медиите в изборите“ и „Въздействие от обучението на
избирателите върху избирателната активност“.
Ако има други предложения, предлагам сега да го направим,
защото времето за отговор тече, скъсява се, а освен това, както ви
докладвах на предходното заседание, трябва да напишем и мотиви
защо бихме желали да участваме в тези семинари. Да не се пишат по
всички теми, а само по тези, които ще изберем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, имам едно предложение. Ще
го направя на микрофон, защото няколко пъти съм го правила извън
микрофона. Аз предлагам да не се отказваме от добрите практики в
Централната избирателна комисия – говоря за предишен мандат.
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Работните заседания винаги се насрочват и се оповестяват датите,
часа за провеждане с темите с изпращане на е-mail до цялата
Централна избирателна комисия. Какво означава това „работната
група се събрахме и двама души от работната група предлагаме
това“.
На следващо място, всички тези покани, семинарни теми
трябва да влязат в общия график, който Централната избирателна
комисия трябва да има по отношение на международните прояви.
Защото при участието ни в тези семинари извън страната да не
остава никой с впечатлението, че е самоцелно. То винаги има за цел
повишаване на капацитета в Централната избирателна комисия,
независимо какво впечатление остава след обсъжданията в
заседанията.
Затова правя забележка на ръководителя на работна група в
момента и моля всички, които насрочват заседание на работни
групи, особено то е допустимо само по време на активен период при
подготовка на избори, когато всички сме ангажирани с прекалено
много задачи. Тогава може да се събират отделни работни групи.
Иначе цялата Централна избирателна комисия трябва да е
уведомявана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, колега
Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, по повод конкретната
преписка на госпожа Цанева, не знам дали всички разбрахте, че на
предходно заседание тя бе докладвана подробно и трябваше днес с
конкретни предложения да дадем отговор, защото имаме срок за
това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ивков има
думата. Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Вижте, аз не искам да има напрежение.
Съгласен съм с госпожа Солакова. Какво ни пречи да сме
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информирани по-напред. Аз не правя забележка, но дайте да го
решим така, защото примерно сега аз имам възражение. Дори да се
отиде, доколкото знам, там е абсолютно на разноски на
организацията, обучителни курсове са. Не, доколкото знам, а аз съм
участвал в такъв. Обаче защо тогава – аз сега разбирам – ако ще
отиде човек, аз считам, че са полезни. Обаче, ако ще отиде, защо по
темата за медиите. Аз съм участвал и съм защитил там представяне,
което мога пред ЦИК да представя и да ви разкажа всичко за
медиите. Дайте да е нещо друго. Като се върне този човек, да
разкаже за другото. Аз участвах точно в такъв семинар за ролята на
медиите в изборния процес,

включително имахме екшън-план,

който да защитим, който съм изготвил и който ще бъде на
разположение, ако се прояви интерес от Централната избирателна
комисия.
Нека, ако ще ходят колеги, да изберете нещо друго, друга
тема, за да се обогатим и с други познания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, само искам да
припомня, че навън чака нашият Обществен съвет. Докладът за
Корея се внася за втори път. На миналото заседание и сега. Моля
колегата Цанева да ни каже тук дата, час, когато да се събере
работната група, за да обсъдим въпроса.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Предлагам работната група да се съберем в
четвъртък от 9,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, в
четвъртък в 9,00 ч.
Помолила съм и колегата Цанева е направила таблица, в
която е посочила поканите, за какво мероприятие и на кои дати. Така
че това е като начало такава една плановост. Намира се във
вътрешната мрежа в папка с нейните инициали от миналото
заседание. Тя като ръководител на групата предлага четвъртък в
9,00 ч. да има заседание на работната група.
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Имате думата, колеги. Няма възражения. Следователно
остава четвъртък от 9,00 ч. работна среща на работната група
„Международна дейност“.
Колегата

Солакова

има

думата.

Заповядайте,

колега

Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писма

с

придружителни

документи

относно

отварянето

на

запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и
материали за прибиране на избирателните списъци. Тъй като са
еднотипни, ще ви уведомя от кои общински администрации сме
получили такива документи: Брацигово, Русе, община Сърница,
Пещера, Сливо поле, Община Свищов, Никола Козлево, Община
Гурково, Община Трявна, Община Гърмен, Добрич, Община Девня и
Община Хисаря.
Ако искате, с оглед на това, че в момента получаваме много
такива писма, към които са приложени протоколи от отварянето на
запечатаните помещения заедно със заповеди на кметовете на
общини за определяне на комисиите и задачите с цел прибиране на
избирателните списъци, да обособим една папка в зала № 42, за да
има достъп всеки, който проявява интерес, и да бъдат групирани
там, без да се докладва изрично в зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението,
колеги. Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение за обособяване на папка с тези писма и съхранението им в
залата.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, 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.
Заповядайте, колега Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви няколко писма,
които са постъпили, по които в случай, че срокът е преди
заседанието, те се комплектуват и се изпращат от ръководителя на
одитния екип от Сметната палата. Писмата, знаете, се публикуват и
във вътрешната мрежа, за да може да се проследят и от членовете на
Централната избирателна комисия.
Тези писма са постъпили на 09.01.2020 г. – две писма, на
10.01.2020 г. и на 13.01.2020 г. По тях е предоставена и съответно
комплектувана преписка по всяко едно от исканията. Моля да ги
видите.
Докладвам ви ги за сведение и за последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Днес

изтичаше

поставеният срок, колеги. Затова се работи извънредно и доста
усилено. Моля, запознайте се.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения по доклада на госпожа Солакова?
Ако няма, моля, процедура по гласуване на предложението.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в изпълнение на стратегията
за управление на риска и вътрешните правила за системите за
финансово управление и контрол в Централната избирателна
комисия е постъпила докладна записка от госпожа Манолова. Моля
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да се запознаете, тя е с вх. № ЦИК-09-8 от 14.01.2020 г. В тази
връзка има предложение и има представен проект на заповед за
сформиране на временна комисия в състав: председател Кристина
Стефанова – заместник-председател на ЦИК, и членове на
комисията: Александър Андреев – член на ЦИК, Мария Бойкинова –
член на ЦИК, Красимира Манолова – директор на Дирекция
„Администрация“ и Петранка Семерджиева – финансов контрольор.
Тази комисия да направи анализ и годишна оценка на съществените
рискове и да изготви доклад в риск „Регистър“ в срок до 15
февруари 2020 г.
Предлагам ви да одобрим направеното предложение и да
упълномощим председателя да издаде заповедта за сформиране на
комисията с тези задачи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Виждате – трима членове на ЦИК и двама служители от
администрацията. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване, колеги, на предложеното
протоколно решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, 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, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на основание чл. 33, т. 1 от
Постановление № 381 от 2019 г. за изпълнение на държавния
бюджет за 2020 г. е постъпила докладна записка от госпожа
Манолова с предложение Централната избирателна комисия да
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одобри сума за разходи за представителни цели за 2020 г. в размер
на 30 000 лв. Виждате докладната.
Предлагам ви да одобрим направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Идентична е с предходни години. Оттам е взета сумата.
Има ли други предложения, моля? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, 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, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка с вх. №
ЦИК-09-7 от 13.01.2020 г. госпожа Манолова предлага провеждане
на

процедура

за

„информационни

подбор
и

за

длъжността

комуникационни

главен

експерт

технологии“

в

администрацията на Централната избирателна комисия. Представен
е проект на обява. Предложението е обявата да се публикува на
интернет-страницата на Централната избирателна комисия, в
ежедневниците „24 часа“ и „Монитор“, както и в интернет-сайтове
за обяви за работа, изчерпателно изброени в докладната записка.
Заедно
характеристика

с

това

е

представен

за длъжността главен

проект

на

длъжностна

експерт, методика

за

провеждане на процедурата и с оглед на това, че в администрацията
на Централната избирателна комисия не разполагаме с експерт,
който да бъде полезен за подготовка на документите, включително
на теста, да участва в комисията за подбор, затова е предложено да
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се изпрати писмо до главния секретар на Народното събрание с
искане

господин С. С. – държавен експерт от Дирекция

„Информационни и комуникационни системи“ в Администрацията
на Народното събрание да подпомага Централната избирателна
комисия, като госпожа Манолова предлага същият да подпомага
ЦИК по подготовката на документацията за подбора, както и да
вземе участие в комисията по подбор.
Предлагам ви да одобрим направените предложения и да
одобрим

и

предложените

обекти

на

обява,

длъжностна

характеристика, писмо до главния секретар и предложената
методика за извършване на подбор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Не виждам изказвания.
Моля, процедура по гласуване, колеги, на предложените
протоколни решения – откриваме процедура, искаме специалист от
главния секретар на Народното събрание, изпращане на обяви до
вестници и сайтове, одобряване на методика.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, 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, госпожо Солакова, да продължите с докладите
си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, има докладна записка на
госпожа Манолова с предложение за предсрочно прекратяване на
договор № 15 от 26.04.2019 г. Предлагам ви да приемем направеното
предложение и да прекратим този договор. Към докладната записка,
видно от приложения договор, той може да бъде прекратен без
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предизвестие по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, или с
едномесечно предизвестие, отправено до другата страна.
Предлагам ви да изпратим писмо, от което да става ясно
изявлението от страна на Централната избирателна комисия и в
случай че са съгласни по взаимно съгласие, да прекратим договора,
да го изразят в писмена форма в изпълнение на договора. Или в
случай, че това не се приеме, считано от датата на получаване на
нашето писмо да се счита за едномесечно предизвестие за
прекратяване на договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Колегата Арнаудов има думата.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Искам да попитам докладчика дали
имаме някаква алтернатива – като прекратим този договор, и
предишна година искахме да го прекратяваме –тогава имахме
алтернатива. Сега искам да знам търсена ли е алтернатива.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Доколкото знам, алтернатива друга
няма и не е търсена такава алтернатива, защото не е поставяна и
такава задача.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Тогава моето предложение е първо да
се потърси алтернатива, след което да прекратяваме настоящия
договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз ще гласувам против,
колеги, това предложение, което сега ще поставя на гласуване.
Едното няма връзка с другото. Имаше алтернативи, имаше други
предложения. Едното няма връзка с другото.
Процедура по гласуване предложението на

господин

Арнаудов. Предложението е да не гласуваме сега, да търсим
алтернативи и тогава да обсъждаме отново въпроса.
Моля, гласувайте.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 3 (Бойчо Арнаудов,
Кристина Стефанова, Таня Йосифова); против – 14 (Димитър
Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева).
Предложението не се приема.
По предложението на госпожа Солакова има ли други
изказвания? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
протоколно решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 3 (Бойчо Арнаудов,
Кристина Стефанова, Таня Йосифова).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващ доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви молба от
господин Светослав Манолов на длъжност главен специалистдомакин, на основание чл. 325, т. 1 от Кодекса на труда иска
прекратяване

на

трудовото

правоотношение

с

едномесечно

предизвестие, считано от 09.01.2020 г.
Предлагам след приключване на предизвестието да бъде
прекратено трудовото правоотношение и председателят да оформи
трудовата книжка и всички необходими актове да бъдат издадени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
По здравословни причини е това. Той беше в отпуск. Поиска един
месец платен отпуск, има здравословни причини и желае да напусне
София и да живее в провинцията. Това изрази пред нас.
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Ще предложим на следващото заседание, след като одобрим
този доклад, да открием процедура за назначаване на нов служител.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване, колеги,
на предложеното протоколно решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, 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.
Колегата Дюкенджиева има думата. Заповядайте, колега
Дюкенджиева.
СИЛВА
председател!

ДЮКЕНДЖИЕВА:
Уважаеми

колеги,

Благодаря
докладвам

ви

Ви,

госпожо

за

сведение

информация от Милена Радославова, главен юрисконсулт. Това е
справка за извършените справки в регистър „Население Национална база данни“ за периода от 27 ноември до 9 януари
2020 г. Извършени са пет справки – по мое искане и по искане на
госпожа Бойкинова във връзка с

обявяване на нови народни

представители и справка за постоянни и настоящи адреси на лица за
връчване на актове за установяване на нарушения.
Докладвам само за сведение на Централната избирателна
комисия.
Нямам друг доклад. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря и аз.
Има думата колегата Чаушев – последен в дневния ред.
Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № МИ-27-321 от 30.12.2019 г. Получили сме от Общинска
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избирателна комисия – Исперих, документи, с които са прекратени
правомощията на Ариф Ахмед, кмет на кметство Къпиновци.
Към

настоящия

момент

предлагам

в

изпълнение

на

изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ да изпратим официално писмо
до ГД ГРАО за броя на населението в кметство в с. Къпиновци,
което да бъде приложено към съответната преписка за предложение
до президента за насрочване на частичен избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колеги,

моля,

процедура по гласуване на предложеното писмо до ГД ГРАО.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че
с писмо от район „Оборище“ – Столична община, ни е върнат АУАН
№ 35, непредявен и неподписан, тъй като в район „Оборище“ нямат
назначен служител за лично връчване на съобщения. Изпратили са
писмо с обратна разписка с приложена покана нарушителят да се яви
за предявяване и подписване на акта. Тъй като в срок не се е явил, ни
връщат акта.
Предлагам, тъй като адресът е на бул. „Мария Луиза“, актът
да бъде връчен от администрацията на Централната избирателна
комисия.
Докладвам ви също така и жалба от „Резон“ ЕООД до
Софийския районен съд чрез Централната избирателна комисия
против Решение № 1714 на Централната избирателна комисия, с
което е наложила имуществена санкция на дружеството за
нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс.

48
Също така ви докладвам постановление за отказ за
образуване на досъдебно производство от Районна прокуратура –
Крумовград. Преписката е образувана по повод получено писмо от
Централната избирателна комисия за това, че едно лице е упражнило
избирателното си право, без да има такова право.
От писмените обяснения, които са снети в хода на
проверката, се установява, че госпожата, която е гласувала, е с
настоящ адрес в с. Тинтява, а с постоянен адрес в с. Чернооки.
Тоест, настоящият адрес не е по документи, а е живеела в с. Тинтява
и съответно там е била назначена за член на секционна избирателна
комисия.

Същата

е

упражнила

правото

си

в

секционната

избирателна комисия след запитване до Общинска избирателна
комисия и след издадено й удостоверение

от общинската

администрация, че не фигурира в забранителния списък в секцията в
с. Тинтява.
Установява се всъщност, че тя фигурира в забранителния
списък по постоянния адрес, каквото е изискването и на закона,
който е в с. Чернооки. Установява се, че има настоящ адрес извън
Република България, настоящият адрес е в Република Турция. Но
предвид това, че липсва какъвто и да е субективен елемент за
извършено

деяние

от

страна

на

госпожата,

тъй

като

тя

добросъвестно е назначена за член на секционната избирателна
комисия, издадено й е удостоверение от общината и лично е
дописана от председателя на секционната избирателна комисия и е
упражнила правото си на глас и след попълнена декларация, че няма
да упражни на друго място избирателното си право.
Докладвам ви го за сведение. Считам, че не са налице
основания за обжалване на това постановление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Солакова иска
думата. Заповядайте, колега Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще направя едно допълнение, колеги,
тъй като става въпрос за избори, които са през изминалата година и
сме наясно, имаме памет за това.
Лица, които нямат избирателни права, не могат да бъдат
назначавани за членове на секционни, общински или районни
избирателни комисии. В тази връзка Централната избирателна
комисия е възложила проверка. То е по изпълнение на договор с
"Информационно обслужване" АД, такава проверка е извършена
преди или след назначаване на лицата за членове на секционни
избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други
желаещи колеги да вземат думата в днешното заседание, поради
изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание.
Продължаваме с работна среща с Обществения съвет към
ЦИК, за което ще водим стенографски протокол, колеги.
Насрочвам следващото заседание на 16 януари 2020 г.,
четвъртък от 10,00 ч.
(Закрито в 12,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Божидарка Бойчева

