ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 190
На 28 януари 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Предложение да президента за насрочване на частични
избори.
Докладва: Ерхан Чаушев
2. Проекти на решения за промени в състави на ОИК.
Докладва: Кристина Стефанова
3. Анализ на произведените избори за доклад пред Народното
събрание.
Докладват: Йорданка Ганчева, Таня
Йосифова, Катя Иванова,
Силва Дюкенджиева
4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Мирослав Джеров
5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Таня Йосифова, Кристина
Стефанова, Силва
Дюкенджиева, Димитър
Димитров, Емил Войнов,
Цветанка Георгиева,
Силвия Стойчева, Ерхан
Чаушев, Бойко Арнаудов
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5а. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладва: Мария Бойкинова
6. Писма до прокуратури и МВР.
Докладва: Йорданка Ганчева
7. Разни.
Докладват: Йорданка Ганчева,
Таня Йосифова, Емил
Войнов, Силва
Дюкенджиева, Севинч
Солакова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова,
Кристина Стефанова,
Стефка Стоева.
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цветославова Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Георги Баханов,
Ивайло Ивков, Николай Николов, Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.
Откривам днешното заседание.
Налице е необходимият кворум. Отсъстват поради отпуск
колегите Андреев, Баханов, Ивков, Николов и Цанева.
По дневния ред имате думата. Има ли желаещи да бъдат
включени допълнително?
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Колегата Иванова има думата.
КАТЯ ИВАНОВА:“
Госпожо председател, моля да ме
включите в т. „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Бойкинова?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка „Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки“.
Всъщност няма такава точка, предлагам да я има в дневния
ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да открием такава
точка? Добре.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Има за доклад писма – може би в т.
„Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Други колеги?
Колегата Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в т. „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други? Не виждам други
желаещи.
Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с
допълненията.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Има думата господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали има проект за решение до президента на
Република България във връзка с предложение за насрочване на
частичен избор в кметство Къпиновци.
Това е първото ми за тази година. Моля да го видите.
Решението е направено по модел на тези, които сме правили през
миналите години. Моля да го видите, тъй като ще е първото. Да го
обсъдим допълнително.
С вх. № МИ-27-321 е преписката по случая.
Аз предлагам „брой на населението“ да отпадне и в такъв
случай целият абзац става „Съгласно писмо….в кметството има
регистрирани 405 жители по постоянен адрес…“ следва текстът.
Просто словосъчетанието „брой на населението“ във втория ред да
отпадне, както и „по постоянен адрес“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други
предложения, колеги? Има ли други изказвания, колеги? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на предложеното решение,
първо от предстоящи – предполагаме – други такива през тази
година.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1736-МИ.
Писмото, колеги, до президента – моля, вижте го. Аз имам
предложение там, където пише „ведно с приложенията към него“,
да бъде „ведно с приложените“ и да ги изброим, защото не е ясно
какво изпращаме. Долу пишем „Съгласно текста“, но съгласно
текста не е много конкретно.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласен съм, разбира се. Ще напишем
така: „Ведно с приложенията към него“ и отдолу в следващ абзац
описваме цялата преписка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да има яснота.
Други колеги? Не виждам други изказвания.
Колеги, моля, процедура по гласуване на предложеното
писмо с допълнението до президента на Република България“.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Проекти на решения за промени в състави на ОИК.
Колега Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, имаме
предложение за промяна в състава на Общинска избирателна
комисия – Родопи. Постъпила е – озаглавена е „оставка“ – от Валя
Кръстанова, член на ОИК – Родопи, за освобождаването й от
заеманата длъжност, както и заявление от Иванка Петкова, също за
освобождаването й като член на ОИК – Родопи.
Направено е предложение от Коалиция БСП за България за
назначаването на мястото на Иванка Петкова на Георги Василев
Гачев, като имаме попълнена декларация и копие от диплома за
завършено образование.
На мястото на Ваня Кръстанова все още не е предложен нов
член. Аз се свързах с областния координатор на Демократична
България вчера и разговаряхме. Той ще ми уведоми по телефона,
когато изпратят предложение. Знае, информиран е.
Предлагам да освободим Ваня Иванов Кръстанова и Иванка
Петкова, като на мястото на Иванка Петкова назначим Георги
Василев Гачев. Да се анулират издадените удостоверения на
освободените членове, както и да се издаде удостоверение за Георги
Гачев.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за решение. Изказвания има ли, колеги? Други
предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на решението за промени в
състава на ОИК – Родопи.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1737-МИ.
Заповядайте, госпожо Стефанова, за следващия Ви доклад.
Имате думата.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали от днешно заседание е публикуван проект
за промяна в състава на Общинска избирателна комисия – Самуил.
Преписката е на доклад на господин Ивков. Той е подготвил
решението, като това, което трябваше да допълним, е заявлението на
госпожа Севим Рамаданова за освобождаването й като член.
Получихме го вчера по е-mail, очакваме да го получим по пощата.
Това, което предлагаме, е да освободим госпожа Севим
Рамаданова и да анулираме издаденото й удостоверение и на нейно
място съгласно предложение на Политическа партия ДПС да
назначим Сами Ариф Сами и да й издадем удостоверение за това.
Имаме приложени копия от дипломи и попълнена декларация
в оригинал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Промяна в състава на ОИК – Самуил, и по-конкретно на
председателя й.
Не виждам изказвания. Моля, процедура по гласуване на
решението.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
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Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1738-МИ.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Анализ на произведените избори за доклад пред
Народното събрание.
Колегата Ганчева има думата. Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател! Колеги във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали са двата проекта за частта от анализа до Народното
събрание за организацията на изборите извън страната и съответно
за назначаването и работата на общинските избирателни комисии,
които ние обсъдихме по работни групи.
Аз предлагам да започнем с частта от анализа за извън
страната. Включена е частта, която всъщност обективира
възникналия проблем във връзка със здравните осигуровки и
осигуряването на лица, които са участвали като членове на
секционни избирателни комисии извън страната. Знаете, ние бяхме
сезирани с питания и въпроси от различни лица. Препратихме до
НАП с искане за решаване на проблема по административен ред,
съответно изразяване на становище, което ние да съобразим при
анализа.
Мисля, че текстът, който е включен на стр. 2, в третия абзац,
последната част, изразява това, върху което се обединихме цялата
Централна избирателна комисия и което още повече сме изразявали
и като становище до НАП в наши писма със съответните изходящи
номера.
Така че, ако няма други забележки, поне не съм получила
такива, мисля, че правилно съм отразила допълненията. Ние я
гласувахме на предходно заседание.
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Ако, госпожо председател, прецените необходимостта от сега
от гласуване, предвид, че предполагам няма да има възражения, да
го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.
Докладът е обсъждан, гласуван е. Сега има само едно предложение,
което се обсъди. То просто е изписано – предложение за
законодателна промяна на Изборния кодекс.
Имате думата. Има ли някой още нещо да добави към тази
част от доклада ни? Предложението е абсолютно в защита правата
на членовете на комисиите.
Ако няма други предложения, колеги, да преминем към
другия доклад на госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Другият доклад всъщност ние
обсъдихме на работно заседание с корекцията, която аз си направих
на предходно заседание. Така че, предлагам да го гласуваме, ако
няма забележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения,
колеги? Ще има автокорекция. Има ли изказвания от други колеги?
Разглеждан е докладът обстойно и на работна група.
Ако няма други изказвания, колеги, моля, процедура по
гласуване на протоколно решение, с което да одобрим предложената
от госпожа Ганчева част от отчетния доклад, свързан с
назначаването и работата на ОИК.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева,
Стефка Стоева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –
3 (Ерхан Чаушев, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Колегата Йосифова има думата. Заповядайте, колега
Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали можете да видите
доклада, както и в папката „Анализ“. Съобразила съм бележките.
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Само ще ви моля да погледнете останалото последно предложение.
То е на стр. 2 и започва: „Параграфът за повишаване на
ефективността от обучението на СИК….“ Дали да остане така, както
е формулиран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Също обсъждана част от доклада на работно заседание в работна
група. Имате думата, особено по абзаца за повишаване на
активността.
Колегата Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам изречението „Лицата, които са
преминали….и са получили сертификат, могат да заемат ръководна
длъжност в ЦИК.“ да отпадне.
Ние не можем да си назначим, камо ли още един критерий да
сложим, като започнем да назначаваме. Просто няма да си назначим
тези комисии. Предлагам това да отпадне. Няма и как да стане
законово това.
На следващо място, няма как да водят предварително
обучение ОИК и РИК. Няма как да стане. Двете заедно няма да
стане.
Предлагам „в което ОИК и РИК да имат активна роля“ да
отпадне. Изречението да спре до „под методическото ръководство
на ЦИК“, а ние с наше решение ще видим как ще го правим.
Предлагам тази долната част, в която „ОИК и РИК имат активна
роля“ да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Имате
думата, колеги.
Колегата Йосифова има думата. Заповядайте, колега
Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, вижте предния параграф, който
започва с „Независимо от трудностите …“ Тук понеже вчера
колегата Ивков каза, съм вмъкнала второто изречение: „Като цяло не
може да не отбележим притеснителния брой сгрешени протоколи,
при липса на обучение техният брой би бил по-голям“.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам по-меко: „не би бил“. Няма
корелации тук. Или „се очаква“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Може би „Провеждане
на обучението за произвеждане на изборите….“ иначе е общо и
изречението не се отнася за обучението.
Други колеги? Не виждам други изказвания. Колеги, да
пристъпим към гласуване на протоколно решение за одобряване на
предложения проект за частта от доклада относно обучението,
проведено от ЦИК на европейските и на местните избори.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Да разгледаме, колеги, още два кратки доклада. Колегата
Иванова ще докладва частта на колегата Цанева, която е в отпуск по
болест.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в папката с анализи
отделните раздели на нашия анализ по молба на колегата Цанева
докладвам подготвената част, свързана със средствата по медийни
пакети. Той е съвсем кратък. Лично аз нямам забележки като член на
тази работна група.
Моля да ги прегледате и, ако имате някакви предложения или
корекции, да ги обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Средства по медийни пакети! В тази част му „липсват подходящи
механизми от Изборния кодекс, които да насърчават партиите“ – да
го приемаме като законодателно предложение ли?
Имате думата, колеги.
КАТЯ ИВАНОВА: Във връзка с израза „Но липсват
подходящи механизми в Изборния кодекс…“ лично аз не мисля, че
колегата Цанева е имала предвид някакво законодателно
предложение, а по-скоро с оглед установената практика,
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принципното решение на Централната избирателна комисия и
цялата процедура по подаване на заявки, одобряване на договори и
изплащане на суми по медийни пакети. Практиката сочи, че
политическите субекти, участници в съответния вид избор, за които
се предвижда изплащане на средства по медийни пакети,
предпочитат определени медии. Може би това е свързано със самите
условия, които им предоставят тези медии. Идеята на колегата
Цанева е била да се разшири този спектър от медии, включително и
по места с оглед по-добра чуваемост на участниците в изборите до
съответните избиратели, към които са насочени техните послания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания има
ли, колеги, към предложения проект? Да се преработи като
констатация, но без от това да има някакви законодателни
последици. Разбрах.
Други изказвания, колеги? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с
което да одобрим предложената част от доклада относно медийните
пакети на произведените избори за членове на Европейски
парламент от Република България.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
И моята обща част от доклада, разбира се, остана, и частта за
жалбите, сигналите и делата, защото там е много тежко и е хубаво да
имаме и погледа върху приключилите дела в съдилищата.
Аз мисля, че ние поставихме срок до края на месеца и ще
дойдат всички решения, които са в страната. Така че мисля, че във
вторник можем да го поставим на гласуване, дори и да бъде само
вашата част, ако не е приключила другата, обзорната част, защото тя
там де факто ще приключи едва след разглеждане на изборите в
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София. Тогава ще бъде пълна картината, но и към доклада сега
можем да кажем това, което досега се е случило.
Сега има думата колегата Дюкенджиева. Тя има да допълни
своята част от доклада с една малка добавка. Заповядайте, колега
Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
председател! Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали от днешно заседание е качена някаква част като анализ за
наблюдателите във връзка и с произведените избори за членове на
Европейски парламент и на произведените избори за общински
съветници и кметове.
Един е файлът и за двата вида избори, като най-общо казано,
в изборите за членове на Европейски парламент от Република
България са били регистрирани с наблюдатели 13 български
неправителствени организации с 2 329 упълномощени техни
представители и имаме всъщност отказ само на една фондация, тъй
като имаме наличие на обстоятелства, които са в противоречие с
изискванията. А именно че това е фондация. Съгласно Изборния
кодекс само сдружения с нестопанско цел и с обществена полза
могат да участват кат наблюдатели.
В тези избори имаме регистрирани 10 представители на 4
организации, като международни наблюдатели. Съответно има
информация за решенията, с които сме определили условията за
регистрация на застъпници и представители на партиите в тези
избори и с данни, че съответно имаме 17 862 броя застъпници на
листите на партиите, коалициите и инициативните комитети с данни
колко от тях са били представителите. Виждам, че всъщност
представителите в България са били 29 583 на 18 партии и коалиции
и инициативни комитети. Съответно ЦИК е регистрирала 21
застъпника на кандидатските листи и 24 представители на партии и
коалиции, които са извън страната.
В местните избори като наблюдатели са регистрирани общо
14 български неправителствени организации с 3 022 упълномощени
представители, а в качеството на международни наблюдатели са
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регистрирани две организации с 21 представителя. Съответно има
едно изречение за регистрациите на застъпниците и представителите
на партиите, чийто регистрации са в общински избирателни
комисии. ЦИК със свое решение е определило условията и общия
брой на застъпниците на кандидатските листи са 41 958, а
представителите на партиите, коалициите и местните коалиции са
34 646 представителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Колегата Иванова има думата.
КАТЯ ИВАНОВА: Предлагам първият абзац в началото на
текста, там, където коментираме, че на една организация е отказана
регистрация, предлагам изречението да приключи до „нормативно
определени са изискванията“, защото се получава една тавтология –
регистрация, регистрация, регистрация.
Другото ми предложение, доколкото в чл. 112, ал. 1, т. 2
имаме широк спектър на чуждестранни лица, които могат да
участват и организации може би било добре да посочим тези десет
представители, на кои четири организации са.: дали са
неправителствена организация, дали са физически лица,
чуждестранни граждани, чуждестранни партии. Просто да се
посочи видът организация.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, приемам предложението
за тези десет международни наблюдатели да бъдат изписани така,
както са изписани и в нашия увод. А не да бъде изписана
организация или фондация еди която ни, за да не бъде изписвана
организация еди която си или фондация, а на една фондация беше
отказано.
Добре. Приемам го да,
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕКА СТОЕВА: Други колеги? Доста
цифри има, колеги.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Да посочим в последния абзац, че става
дума за изборите за общински съветници или за кметове на 27
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октомври и на 3 ноември, както и в предходния абзац. Да уточним
датите, че става дума за сегашните избори, които отминаха.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само в заглавието ли да бъдат
сложени датите или и долу? Добре, в заглавието да се сложат датите
„27 октомври и 3 ноември“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки, колеги?
Предложения има ли?
Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно
решение, с което да одобрим частта от доклада на госпожа
Дюкенджиева относно условията и реда за регистрация на
застъпници, наблюдатели и представители с направената от нея
корекция, както допълни тя.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Приключихме с точка трета от дневния ред за днес.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Думата има колегата Джеров. Заповядайте, колега Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЕП-06-8 от 27.01.2020 г. Това
е едно писмо от господин Алексиев, кмет на район Северен, община
Пловдив. Писмото е относно отваряне на изборно помещение.
Помещението се намира на съответния адрес, както е посочено в
същото, и е отворено във връзка с писмо с вх. № УТИ-11-7730-28494
от 12.12.2019 г. от Областна дирекция на МВР – гр. Пловдив, отдел
Икономическа полиция.
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Към писмото са ни изпратени съответно заверено копие на
заповедта под № 20-ОА-83 от 15.01.2020 г., издадена от кмета на
община Пловдив, както и заверено ксерокопие на протокола за
извършените действия.
Докладвам го за сведение.
Докладвам ви, колеги, вх. № ЕП-06-9 от 27.01.2020 г. Това е
едно писмо от секретаря на община Бургас, господин К., с което ни
уведомяват, че са разпечатали помещението, определено за
съхранение на изборните книжа и материали от проведените на 26
май 2019 г. избори за членове на Европейски парламент от
Република България. Извадени са пликовете с избирателните
списъци и списък на заличените лица на секционните избирателни
комисии по съответните номера. Тези действия са извършени във
връзка с преписка под № 251000-27821 от 2019 г. по описа на
Областна дирекция на МВР – Бургас, с вх. № 93-07 от 2019 г. по
описа на РП – Бургас.
Докладвам го за сведение.
Също така, колеги, докладвам от община Пловдив, район
„Северен“ получено едно писмо от секретаря на общината господин
Г., с което искат да им бъде дадено разрешение за отваряне на
запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от изборите за кметове и общински съветници от 2015 г.,
първи и втори тур, и от референдуми от 2013 г. и 2015 г. в община
Пловдив, район „Северен“ с цел архивиране и унищожаване на
книжата и материалите от произведените избори.
В тази връзка, колеги, съм изготвил писмо до кмета на
община Пловдив, район „Северен“, с което им казваме, че във
връзка с искането за отваряне на запечатано помещение със
съответното писмо със съответния входящ номер не е необходимо
нарочно решение на Централната избирателна комисия, а е редно да
се съобразят с Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. и след
осъществяване на достъпа до запечатаното помещение да бъдат
изпратени в Централната избирателна комисия копия от посочените
в решението документи.
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Подготвил съм писмото. Намира се във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали. Моля да го погледнете и, ако нямате
възражения и други предложения, да бъде изпратено в съответния
вид така, както е изготвено.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Има ли бележки по предложения проект за писмо до кмета на
община „Северен“ – Пловдив. Предлага се да действат съобразно
нашето принципно решение.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване на
предложеното писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към новата точка – точка 5а – от
дневния ред:
5а.
Доклади
по
дела,
жалби,
сигнали
и
административнонаказателни преписки.
Колегата Бойкинова има думата. Заповядайте, колега
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
сигнал от Петя Трендафилова. Намира се във вътрешната мрежа с
вх. № МИ-22-7. Сигналът съдържа шест страници и е от Петя
Трендафилова, която казва, че изборите в Плевен за кмет на община
Плевен са манипулирани и нечестни. В тези шест страници се
твърди, че изборите в Плевен не са честни, тъй като от страна на
БТВ се е представил само кандидатът Георг Спартански, а другите
не са били допуснати до участие и с това счита, че БТВ – Медия
груп призовава зрителите да гласуват. А в другите страници се
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описва как кметът е поканен в СОУ „Иван Вазов“ – гр. Плевен, в
учебен час, провел е открит урок и госпожа Т. счита, че това не е
допустимо, тъй като работното му място е в общината. Затова е
сигнализирала и Регионалния инспекторат по образование,
прокуратурата, Министерство на образованието и науката, всички
институции. Възмутена е от това поведение на кмета. Счита, че това
е нарушение и призовава да го свалим от кметския стол – буквален
прочит на нейните твърдения. Според нея това са нарушения.
Докладвам ви за сведение този сигнал, тъй като изборите са
приключили в община Плевен. Изборът не е обжалван, кметът е
встъпил в правомощия и с оглед нейните твърдения, че е
сигнализирала компетентните органи като Регионален инспекторат
по образование, считам, че този сигнал е за сведение.
Докладвам ви и една жалба от Земеделски съюз. Тя е във
вътрешната мрежа в предходно заседание с вх. № МИ-10-3.
Доколкото мога да изчета, тъй като е представена ръкописна, тя е от
Земеделски съюз „Александър Стамболийски“. В жалбата се твърди,
че са допуснати нарушения при избора на кандидат за община Две
могили. Твърди се, че Земеделски съюз „Александър Стамболийски“
е издигнал кандидат за кмет на община Две могили. За кандидата на
Земеделския съюз са гласували 367 жители и е имало над 40
невалидни бюлетини. Считат, че 187 гласа са откраднати. Отделно
се излагат твърдения за нарушения в избора на общински съветници
на община Две могили.
Искането е да се извърши проверка на избора в община Две
могили за общински съветници и за кметове и съответно да се
касират изборите и да има нови такива.
Предлагам ви да изпратим жалбата по компетентност на
Административен съд – Русе.
Решението на Общинска избирателна комисия – Две могили,
с което е избран кметът на община Две могили, не е обжалвано и
съответно и решението за обявяване на изборите за общински
съветници в община Две могили.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Има ли други предложения. Докладчикът предлага да се изпрати на
Административен съд – Русе, по компетентност. Така ли е?
Съдът е компетентен и като е просрочена жалбата, пак той
ще каже.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с
което да изпратим жалбата по компетентност на Административен
съд - Русе.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка
Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали има папка „Решения на СРС“.
Докладвам ви три решения на Софийски районен съд. Едното
решение е № 7477 и те образувано по жалба на В. А. С решение
Централната избирателна комисия е наложила глоба за това че в
предаването „Плюс – минус“ по Нова телевизия с гост Джамбазки е
излъчен агитационен материал, в който не е имало надпис
„Купуването и продаването на гласове е престъпление“ – нарушение
по чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.
Моля да се запознаете с решението. С едно изречение: видно
от мотивите съдът отменя решението поради това, че актът е
съставен в отсъствие на нарушителя, което според съда е
съществено процесуално нарушение, тъй като се ограничава правото
на защита на нарушителя. Но също така в решението се казва, че
решението на Централната избирателна комисия страда и от други
пороци, а именно, че Вяра Анкова не би могла да бъде субект на
нарушение на нормата на чл. 183, ал. 2, тъй като агитационните
материали се издават само от субектите, посочени в чл. 183, а
именно кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети,
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поради което с решението се казва, че дори и да беше спазена
процедурата по съставянето на акта в присъствие на нарушителя, то
пак щеше да бъде отменено, тъй като тя не може да бъде субект на
това нарушение.
Другите две решения - № 11060, № 4621 – ги докладвам
заедно, тъй като те са идентични и са образувани по жалба на в. „168
часа“ – едното е за нарушение на чл. 205, ал. 5 – публикуване на
изборни резултати в изборния ден, а другото е срещу „Телеграф“
затова, че е публикувал материал, който нарушава добрите нрави по
отношение на коалиция Демократична България – обединени. И в
двете решения мотивите са идентични, а именно, че при съставяне
на акта за установяване на нарушението, са нарушени разпоредбите
на чл. 40, ал. 1 и 2 на ЗАНН, тоест, нарушено е изискването актът за
установяване на нарушение да се съставя в присъствието на лицето.
Уважаеми колеги, предлагам да обжалваме и трите решения,
тъй като считам, че противно на извода на съда не са нарушени
правата на нарушителите, тъй като след връчването на акта за
установяване на административно нарушение същите са подали
възражения. Това, което биха могли да сторят и при самото
съставяне на акта в присъствие на нарушителя, поради което считам,
че техните процесуални права не са нарушени, а напротив, те са се
възползвали от тях и в срок са представили възражение, което
Централната избирателна комисия е взела предвид при приемане на
решенията, с които е наложила наказания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада
по трите дела. Очевидно трудно съдилищата ще разберат, че в
изборния процес сроковете са веднага и че основен елемент, основен
принцип е бързината.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Само искам да добавя едно
изречение, че в едното решение се казва, да, има тридневен срок в
Изборния кодекс, съгласно който трябва да се вземе решение –
съставяне на акт за установяване на административно нарушение.
Но казват, че този срок е инструктивен и съответно важат общите
правила на ЗАНН, тоест, този срок не може да дерогира изискването
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на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН – това, което всъщност бях залегнала и в
доклада, който вчера обсъждахме във връзка с анализа по група
„Жалби и сигнали“, защото аз считам, че този тридневен срок, не е
самоцелно въведен от законодателя, тъй като изборите се
произвеждат в едно кратко време и според мен целта на
законодателя е веднага да се преустанови нарушението именно по
време на изборите. След изборите, да, установяване на нарушението
и наказване с наказанията, няма да се постигне тази цел, която е
заложена в Изборния кодекс – изборите да са честни и прозрачни,
без нарушения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Много странно.
Залегнал срок в специален закон, да казваме, че не дерогира общия
срок, след като специално е предвиден и да обсъждаме дали е
инструктивен, преклузивен – няма никаква връзка.
Мисля това да бъде основният ни довод. Какво значение има
какъв е характерът на срока. Той е законово уреден.
Имате думата, колеги. Предложението е да изготвим жалби и
по трите решения, постановени от Софийски районен съд.
Госпожа Бойкинова ще ни ги докладва на следващото
заседание.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложението – да
обжалваме пред Административен съд - София- град, посочените
три решения на Софийски районен съд.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали се намира видеотехническа
експертиза по дело № 13 799/2019 г. Делото е насрочено за утре.
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Експертизата е назначена с Определение на Софийския районен съд
служебно. В нея всъщност е възпроизведено съдържанието на два
броя дискове, които сме приложили като доказателства по делото.
Само да ви припомня, че с решение Централната избирателна
комисия установи и наложи наказание на
господин Ангел
Джамбазки за това, че е използвал националното знаме в
агитационен материал по време на репортаж, излъчен от Партия
ВМРО – БНД, както и за нарушение на добрите нрави за това, че в
репортажа – припомням ви – имаше използване на оръжие от
полицията.
Докладвам ви го за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, утре съм
призована по две дела в Софийски районен съд и едно в Провадия.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка има
справка – насрочени дела на Софийски районен съд за периода
29.01. – 03.02.2020 г. Виждате, това са четири дела, като ви моля за
първото и третото дело да упълномощим юрисконсулт Р. а
осъществи процесуално представителство по делата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други
предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с
което да упълномощим госпожа Радославова да представлява
Централната избирателна комисия по посоченото дело.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, припомням ви, че
за 30 януари е насрочено делото по жалба на Гражданска платформа
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чрез господин С. и М. Д. На 30 януари ще осъществя процесуално
представителство по делото.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали се намират две решения за прекратяване на
административнонаказателното производство. Едното решение е
№ 4354. Получили сме писмо от областния управител на област
Шумен, който е получил административнонаказателна преписка по
акт № 1, съставен от Общинска избирателна комисия – Шумен.
Уважаеми
колеги,
предлагам
ви
да
прекратим
административнонаказателното
производство
по
следните
съображения. Общинска избирателна комисия – Шумен, е съставил
акт за установяване на административно нарушение против агенция
„Мадара“ за това, че на 25.10.2019 г. в интернет страницата на сайта
се е публикувало социологическо проучване на Сова – Харис със
заглавие „Венцислав Венков повежда в кметските избори в Шумен“.
Счита, че налице е нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 1, 2 и 3
от Изборния кодекс. Предлагам ви да приемем, че не е нарушена
тази разпоредба, тъй като в публикуваната на сайта на RADIAN.BG
статия не се съдържат резултати от допитване до общественото
мнение или социологическите проучвания, а само се позовава на
това социологическо проучване, като изрично се казва в статията, че
то е публикувано във в. „24 часа“ и всъщност ние с решение сме
установили нарушение на „24 часа“, че при публикуването са
нарушени разпоредбите на чл. 205, поради което ви предлагам да
приемем, че извършеното деяние не съставлява нарушение по
смисъла на чл. 205 и да прекратим административнонаказателното
производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
за изказвания? Други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
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Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Имате ли други доклади, госпожо Бойкинова? Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви с
протоколно
решение
да
прекратим
още
едно
адиминистративнонаказателно производство. В моя папка можете да
намерите решението. Получили сме от областната адаминистрация
на гр. Пловдив адимнистративнонаказателната преписка, която пък
им е изпратена от Общинска избирателна комисия „Стамболийски“.
Председателят на Общинска избирателна комисия – Стамболийски,
е съставил акт за установяване на административно нарушение по
отношение на кандидат за кмет на община Стамболийски –
господин Маврудиев – за това, че по време на предизборната
кампания в агитационните материали са изобразени той, съпругата
му и четирите им деца. Съответно Общинска избирателна комисия е
приела, че това е нарушение на добрите нрави, тъй като съгласно
Закона за закрила на детето се забранява използването на деца в
политически или религиозни и синдикални дейности.
Считам, че не е извършено нарушение и неправилно
Общинска избирателна комисия – Стамболийски и съответно в акта
е прието, че с тези агитационни материали се нарушават добрите
нрави, тъй като семейството като единица от общността, според мен
напротив, е етична основа на обществото и това никога не може да
бъде нарушение на добрите нрави – човек да бъде горд със
семейството си, с децата си. Отделно от това си има специален закон
и това е Законът за закрила на детето. Ако има твърдения, че те се
въвличат в такива политически дейности, сигналът е следвало да
бъде отправен до компетентната Агенция за закрила на детето,
поради
което
ви
предлагам
да
прекратим
административнонаказателното производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте постъпилото
предложение. Други бележки, други мнения колеги.
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Ако няма, колеги, моля, процедура по гласуване на
предложеното протоколно решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка
Стоева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 1 (Силва
Дюкенджиева).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като
уточнихме, че преписката не е изпращана на Агенцията за закрила
на детето, предлагам да се изпрати. Не прекратихме единодушно
административнонаказателната преписка. Компетентният орган –
Агенцията за закрила на детето – да бъде сезирана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението.
Други изказвания има ли, колеги. Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение да
изпратим писмо до Агенцията за закрила на детето и да я сезираме
със случай, по който прекратихме административното наказание.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
и Цветанка Георгиева); против – 6 (Бойчо Арнаудов, Димитър
Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Таня Йосифова).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Бойкинова, да продължите с докладите
си.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че
е получено писмо от Столична община – район „Триадица“, с което
ни връщат акт І 3 за установяване на административно нарушение
против господин А. И. А.
Актът
е връчен и съответно
Централната
избирателна комисия ще продължи
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административно-наказателното производство с решение за
налагане на наказание. Докладвам ви го за сведение. Докладвам ви
за сведение жалба от ДИР.бг срещу решение на Централната
избирателна комисия № 1725-ЕП, с което е наложила имуществена
санкция на медията.
Жалбата ще бъде изпратена до Софийския районен съд и
окомплектована с административно-наказателната преписка.
Докладвам ви го за сведение. Още едно дело към доклада!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, да ви
докладвам и аз. Текат много усилено писмата от общинските
избирателни комисии във връзка с нашето искане да ни изпратят
съдебните актове по дела, които са образувани срещу техни
решения. Да им благодарим още веднъж и да ги помолим да ги
пращат само решения и определение. Някои ни изпращат призовки,
съобщения. Не е нужна такава информация. Не сме я искали и тя не
ни е необходима.
Второ, днес е денят за защита на личните данни. Предлагам
да поздравим колегите от Комисията за защита на личните данни по
този повод. Адрес – Господин Караджов и неговите колеги.
Колеги, продължаваме с точка пета от дневния ред:
5. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Колегата Йосифова има думата, първа е в дневния ред.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви искане за изплащане на
възнаграждение на Общинска избирателна комисия – Цар Калоян,
област Разград, за проведено едно заседание на 09.01.2020 г., на
което са присъствали председател, двама заместник-председатели,
секретар и седем членове във връзка с приемане на решение за
предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и
обявяване на следващия кандидат за общински съветник.
Така че предлагам да одобрим посоченото искане. Има
контролен лист, извършен е финансов контрол. Сумата е 607,81 лв.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Има ли въпроси, изказвания? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Йосифова, за следващия Ви доклад.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам ви за сведение
постъпил отговор от община Несебър във връзка с искане на
Общинска избирателна комисия – Несебър, за изплащане на
допълнителни възнаграждения за месец септември. С това писмо те
ни уведомяват, че са изплатени всички възнаграждения, осигуровки,
като корекции за месец септември не са правени. Данните вече са
осчетоводени и декларирани в предходната година, като сумата е
преведена от областната управа в Бургас и според тях всички
осигуровки и възнаграждения са коректно изчислени на база
отработени дни за месец септември.
Пак казвам, докладвам го за сведение. Впоследствие, след
отговора на община Несебър, при нас постъпи отново писмо от
ОИК- Несебър, в което те изразяват несъгласие с посочените в
цитираното писмо на община Несебър доводи. Настояват отново да
им се изплатят възнаграждения за месец септември.
Предлагам да го оставим за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друго предложение?
Госпожа Йосифова го докладва за сведение. Няма друго.
Колега Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ27-258/2 е постъпило искане от ОИК – Кюстендил, за изплащане на
възнаграждение за проведени три дежурства от председател и
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секретар във връзка с подготовка и окомплектоване на документи по
три административни дела - № 554, 576 и 591.
Ще отложа доклада си, за да се запознаете.
Колеги, постъпило е искане от Общинска избирателна
комисия – Завет, за изплащане на възнаграждение за проведени две
дежурства и едно заседание от членовете. Входящата преписка е
№ МИ-27-13 от 10.01.2020 г. Аз говорих с тях по телефона по време
на обработване на преписката, защото дежурствата, които
първоначално ни бяха подали, бяха проведени от шест члена във
връзка с входиране на заявление, както и окомплектоване по
изпълнително дело на документи. Впоследствие дойде писмо от тях
с вх. № МИ-27-13 от 27.01.2020 г., с което са коригирали
първоначалното искане за проведените дежурства, като в искането
са посочени дежурствата на 19 декември и на 2 януари, проведени от
председател и заместник-председател във връзка с подготовка и
окомплектоване на искани материали за Районна прокуратура –
Кубрат.
Предлагам да бъде изплатено възнаграждение, като имам
контролен лист и за проведеното заседание, и за двете дежурства в
коригирания им вариант, да бъде изплатено възнаграждение на
Общинска избирателна комисия – Завет, за проведеното заседание в
размер на 657,02 лв., на което са присъствали 12 члена на комисията,
и за двете дежурства – на 19.12.2019 г. и на 02.01.2020 г.- в размер на
242,06 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги –
възнаграждения на членовете на ОИК – Завет.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване на
предложеното протоколно решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
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Предложението се приема.
Трябва да вземем отношение. Който печели едно дело и е
отхвърлена срещу него жалбата, му се дължат разноските,
независимо от кого се представлява и как се представлява,
процесуалното представителство е същото. Разбира се, че не може
така. В едни случаи, като се уважи жалбата, дължат разноски, пък,
когато се потвърждава решението, не се дължат. Такъв двоен
стандарт е абсолютно незаконосъобразен.
Продължаваме, колеги. Госпожа Дюкенджиева има думата.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
председател! Уважаеми колеги, постъпило е искане за изплащане на
възнаграждение на Общинска избирателна комисия – Минерални
бани, област Хасково. Колегите от ОИК са провели едно заседание
на 15.01.2020 г. Присъстват председател, двамата заместникпредседатели, секретар и седем члена. На това заседание са
прекратили пълномощията на общински съветник поради подадена
оставка и съответно са обявили следващия в листата на партията
общински съветник.
Към преписката има приложен контролен лист.
Предлагам, колеги, да изплатим едно възнаграждение на
членовете на Общинска избирателна комисия – Минерални бани, за
заседанието на 15.01.2020 г. Общата сума е в размер на 607,81 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Има ли изказвания? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на протоколното решение –
изплащане на възнаграждение за едно заседание на Общинска
избирателна комисия – Минерални бани, Хасково.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Димитров, заповядайте.
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ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател! В ЦИК е постъпило писмо, подписано от Дора
Стоянова, председател на ОИК – Тетевен, както и от заместникпредседателя на същата ОИК. Входящият № МИ-27-36 от
23.01.2020 г. С него е поискано изплащане възнаграждение за четири
дежурства на датите 08.01.2020 г., на 14.01.2020 г. и 15.01.2020 г.
Дежурствата са дадени – в първия случай – член е получил
призовката по административно дело, което е образувано срещу
ОИК, на втората дата – 14.01.2020 г. – е подготвена преписката и на
15.01.2020 г. са се явили председателят и заместник-председателят
по делото.
Приложени са необходимите документи, както и обемист
протокол от заседанието на съда. В края на краищата съдът е
постановил да се спре производство до представяне на копие от
крайния акт по образуване на досъдебното производство от Районна
прокуратура – Тетевен.
Сумата, която е начислена счетоводно, възлиза на 238,07 лв.,
включително осигурителните вноски.
Имаме справка, контролен лист и счетоводна справка.
Това е, което мога да докладвам. Предлагам да бъде
изплатена тази сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги, по доклада, който чухме? Не виждам.
Моля, процедура на гласуване на предложеното протоколно
решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Войнов, имате думата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, докладвам ви искане за изплащане на възнаграждение с вх.

30
№ МИ-27-23 от 15.01.2020 г. Искането е от ОИК – Ботевград, и е за
две проведени заседания на ОИК и за пет дадени дежурства.
Първото заседание е на 19.12.2019 г. и е във връзка с
определяне на членове на ОИК за достъп и работа с книжата на
комисията и отговор на постъпило питане от двама общински
съветници. На заседанието са присъствали 11 членове.
Второто заседание е на 27.12.2019 г. и е във връзка с
уведомление от КПКОНПИ за предсрочно прекратяване на
пълномощията на кмета на община Ботевград. На заседанието са
присъствали 13 членове.
Дежурствата са на 16.12.2019 г. във връзка с комплектоване и
изпращане на документи по жалба с вх. № 9/06.12.2019 г.
Дежурството е дадено от трима членове.
Следващото дежурство е на 17.12.2019 г. във връзка с
подготовката на материалите за първото заседание на Общинската
избирателна комисия. Дежурството е дадено от трима членове.
Третото дежурство е на 23.12.2019 г. и на него е обсъждано
писмото от КПКОНПИ и са подготвени материалите за заседанието
на 27.12.2019 г. Дежурството е дадено от заместник-председател и
четирима членове.
Следващото дежурство е на 06.01.2020 г. и е във връзка с
комплектоване на преписка и изготвяне на становище във връзка с
разпореждане от 03.01.2020 г. на Административен съд – Софияобласт. Дежурството е дадено от четирима членове.
Последното дежурство е на 09.01.2020 г. и е във връзка с
комплектоване на преписка и изготвяне на становище по ново
разпореждане на Административен съд – София – област, от
07.01.2020 г. Дежурството е дадено от заместник-председател и
двама членове.
Към искането за възнаграждения са приложени всички
необходими документи, включително протоколи и решения от
заседанията на Общинската избирателна комисия.
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Предложени са и командировъчни на председателя и
секретаря, тъй като постоянният им и настоящ им адрес не е в гр.
Ботевград.
Изготвен е контролен лист и счетоводна справка. Предлагам
да вземем решение за изплащане на възнаграждение на Общинска
избирателна комисия – Ботевград, за две проведени заседания и за
пет дадени дежурства общо в размер на 2 283,61 лв.
Предлагам също искането за командировъчните разноски да
бъде изпратено на община Ботевград за изплащане на разходите за
пътуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Има ли изказвания? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на протоколното решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо
Георгиева, заповядайте за доклад.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
искане за изплащане на възнаграждение на Общинска избирателна
комисия – Мездра, област Враца, за проведени две заседания,
съответно на 23.12.2019 г. и на 27.12.2019 г., и на две дежурства – на
19.12.2019 г. и 26.12.2019 г.
Заседанията са проведени във връзка с постъпил сигнал в
Общинската избирателна комисия и искане да бъдат прекратени
пълномощията на общински съветник поради несъвместимост.
Общинската избирателна комисия – Мездра, е разгледала сигнала,
излъчила е работна група, която да проучи обстоятелствата и
съответно да информира и предложи решение, което е прието на
второто им заседание, с което те не намират причина да бъдат
прекратени пълномощията на посочената общинска съветничка.

32
Дежурствата са във връзка с подготовка на проведените
заседания.
Към преписката са приложени всички изискуеми документи –
решения, протоколи, списък на присъствалите членове на
Общинската избирателна комисия, справка за проведените
дежурства, както и контролен лист и счетоводна справка.
Сумата е 1617,28 лв. Предлагам ви да одобрим тази сума за
Общинска избирателна комисия – Мездра, за проведени две
дежурства и две заседания.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада. Има ли предложения? Не виждам.
Ако няма, моля, процедура по гласуване на протоколното
решение за ОИК – Мездра.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ
СТОЙЧЕВА:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстваща! Колеги, докладвам постъпило искане за
изплащане на възнаграждения на членовете на Общинска
избирателна комисия – Борован, за проведени две заседания и
дадени пет дежурства през месец януари.
Към искането са приложени протоколите от заседанията и
приетите решения, също така е налице счетоводна справка и
контролен лист за извършване на предварителен контрол от
финансовия контрольор преди поемане на задължение.
Стойността на възнагражденията за членовете на Общинска
избирателна комисия – Борован, е 1395,17 лв. Включено е и искане
за изплащане на пътните разходи на един от членовете на ОИК –
Борован. Следва колегите от ОИК с необходимите документи за
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удостоверяване на пътните разходи на този член да отправят
искането си за изплащане към общинска администрация – Борован.
Предлагам да приемем протоколно решение за изплащане на
възрнагражденията само за проведените заседания и дадените
дежурства от членовете на Общинската избирателна комисия.
Сумата е изчислена само въз основа на това. В тази сума – 1395,17
лв. – не са включени транспортните разходи за въпросния член.
Ще приложа и необходимото писмо.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада за искане за изплащане на възнаграждение на
Общинска избирателна комисия – Борован. Предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против
– няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стойчева, за следващите си доклади.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане за изплащане на
възнаграждения е от Общинска избирателна комисия – Копривщица.
Преписката е комплектована с всички необходими документи.
Искането е за проведено заседание от Общинската избирателна
комисия през месец ноември 2019 г. на стойност 607,81 лв.
Предлагам да одобрим изплащането на възнаграждението.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада. Има ли предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
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Заповядайте, госпожо Стойчева, за следващия си доклад.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане за изплащане на
възнаграждение, което представям на вашето внимание, е от
Общинска избирателна комисия – Козлодуй, за проведено заседание
през месец януари.
Преписката е окомплектована в цялост. Стойността на
възнагражденията, които следва да се изплатят на членовете на
Общинска избирателна комисия – Козлодуй, е 714,21 лв.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
предложение по изплащането на възнагражденията на ОИК –
Козлодуй?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стойчева. Имате думата за доклад.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане за изплащане на
възнаграждение е постъпило от председателя и секретаря на
Общинска избирателна комисия – Самоков, за проведени заседание
и три дежурства през месец декември и месец януари.
Окомплектовано е искането с всички необходими документи.
Стойността на възнагражденията, която следва да се изплати, е
1069,32 лв.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли предложения? Не виждам.
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
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Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, връщам отново на доклад
искане за изплащане на възнаграждение от членовете на Общинска
избирателна комисия – Мизия. В предходно заседание докладвах
искането за проведени две заседания през месец декември, но
липсваха протоколите от двете заседания. Вече са получени в
Централната избирателна комисия и следва да одобрим искането за
изплащане на възнаграждения на членовете на Общинска
избирателна комисия – Мизия, на стойност 1322,02 лв. за
проведените две заседания.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
предложения има ли? Не виждам.
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Чаушев, заповядайте за доклад.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, аз ще ви докладвам три
искания за възнаграждения от Общински избирателни комисии. По
всичките има съответните контролни листове и счетоводни справки.
Започвам. Първото е от Общинска избирателна комисия –
Ветово. С вх. № МИ-27-34 от 21.01.2020 г. е получено искане за
изплащане на възнаграждение за проведено заседание на
13.01.2020 г., на което са присъствали председател, двама заместникпредседатели, секретар и осем членове, на което са разгледали
сигнал срещу общински съветник във връзка с несъвместимост и са
взели решение за търсене на документи.
Предлагам да им се изплати възнаграждението.
На 17.01.2020 г. са провели заседание след документите и
съответно на това заседание са присъствали председател, двама
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заместник-председатели, секретар и осем члена, на което са
прекратили правомощията на общински съветник и съответно са
обявили за избран следващия.
Поради това на основание т. 1, буква „б“ от наше Решение
№ 1685 предлагам да им се изплати това възнаграждение за двете
проведени заседания.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложенията. Има ли други предложения? Не виждам.
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Следващото искане е от Общинска
избирателна комисия – Исперих. Постъпило е с вх. № МИ-27-321 от
21.01.2020 г. за изплащане на възнаграждение за проведено
заседание на 20.12.2019 г., на което са присъствали председател,
двама заместник-председатели, секретар и девет членове. На това
заседание са прекратили правомощията на общински съветник и
съответно са обявили следващия, а и междувременно са прекратили
пълномощията на кмета на кметство Къпиновци, което ви го
докладвах днес за предложение частичен избор.
Предлагам това искане да бъде уважено за проведеното
заседание на 20.12.2019 г.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли
други предложения, колеги? Не виждам.
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
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Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Следващото искане е от Общинска
избирателна комисия - Калояново, област Пловдив, за изплащане на
възнаграждение за проведено заседание на 06.01.2020 г., на което са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и девет
членове. На това заседание предсрочно са прекратили правомощията
на общински съветник и съответно са обявили на негово място
следващ.
Предлагам да се изплати възнаграждение на основание т. 1,
буква „б“ от наше Решение № 1685 от 20.11.2019 г.
Предлагам и това искане на Общинска избирателна комисия
– Калояново, да бъде уважено.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за възнаграждение на ОИК – Калояново. Има
ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане от председателя на
Общинска избирателна комисия – Раднево, за изплащане на
възнаграждение на членовете на Общинската избирателна комисия,
участвали в заседание на 31.12.2019 г.
На заседанието са
присъствали председател, заместник-председатели двама, секретар и
деветима членове.
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Към искането за възнаграждение са приложени контролен
лист и счетоводна справка. Също така е приложено решение, което е
за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински
съветник в Общински съвет – Раднево, както и протокол от
проведеното заседание.
Моля да го гласуваме.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада за изплащане на възнаграждение на Общинска
избирателна комисия – Раднево. Има ли предложения? Не виждам.
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Арнаудов, за следващия Ви доклад.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, следващото искане и
постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-27-322
от 31.12.2019 г. от председателя на Общинска избирателна комисия
– Перник. Става въпрос за едно заседание, проведено на 11.12.2019
г., на което са присъствали председател, двама заместникпредседатели, секретар и осем члена, както и за две дежурства,
дадени на 18 и 19 декември 2019 г., като на първата дата
дежурството е от председател и трима членове, а на втората дата –
от председател, секретар и двама членове.
Към искането е приложена счетоводна справка и контролен
лист, както и протокол от проведеното заседание на 11.12.2019 г.,
което е било за предсрочно прекратяване пълномощията на
общински съветник и обявяване на следващия в листата на
общинските съветници, както и за определяне на дежурни членове
за дежурствата на 18 и 19 декември, които ще подготвят
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документите за полагане на клетва на избрания следващ в листата,
както и присъствие на сесията на Общинския съвет в Перник.
Предлагам исканите възнаграждения да бъдат изплатени.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Стефанова, заповядайте за доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, връщам на доклад
искането за изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна
комисия – Кюстендил. Направих справка във връзка с вече поетите
задължения за възнаграждения за проведени дежурства, които имаме
ноември месец на пет дати, декември месец – на две. Сега искането е
за проведени три дежурства от председател и секретар на
14.11.2019 г., на 26.11.2019 г. и 09.12.2019 г. във връзка с подготовка
и окомплектоване и изготвяне на становища по три
административни дела - № 554, 576 и 591. Оказва се, че Общинска
избирателна комисия – Кюстендил, е направила подготовка и
окомплектоване на документи за доста дела.
Предлагам да бъдат изплатени дежурствата на трите дати в
размер на 363,09 лв.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Чухте,
колеги, доклада. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Преди малко резолирах,
колеги, писмото от ОИК – Кюстендил, с което ни изпращат своите
решения. Чудесно са се справили. Много добра защита. Всичките им
решения са потвърдени.
Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред:
6. Писма до прокуратури и МВР.
Колега Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател! Колеги, докладвам постановление за отказ да се
образува досъдебно производство с наш вх. № ЕП-09-6 от
24.01.2020 г., като с това постановление е отказано да се образува
досъдебно производство по описа на Районна прокуратура –
Несебър, по съответната преписка с входящ номер и се прекратява
същата. Преписът е изпратен до нас, като постановлението подлежи
на обжалване пред Окръжна прокуратура – гр. Бургас, чрез Районна
прокуратура – Несебър.
Предлагам ви да приемем за сведение и да не обжалваме така
докладваното постановление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли обратното
виждане, колеги? Няма. Няма изказвания.
Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред:
7. Разни.
Колегата Ганчева отново има думата. Заповядайте, колега
Ганчева.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател! Колеги, докладвам ви писмо от Общинска избирателна
комисия – Аксаково, което е пристигнало и по електронната поща с
вх. № МИ-06-74 от 24.01.2020 г. и днес пристига и в оригинал, като
приложено са ни изпратили тяхно решение за прекратяване
пълномощията на общински съветник от кандидатската листа на
ГЕРБ и обявяване на следващия общински съветник.
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Предлагам този доклад за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.
Колегата Йосифова има думата. Заповядайте, колега
Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, аз даже можех да не взимам
думата, защото колегата Бойкинова докладва писмо от П. Т. за кмета
Георг Спартански, който присъствал в часовете, тъй като то вече е
изпратено и в Министерството на образованието и науката.
Предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Войнов,
заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, на предишното заседание ви докладвах писмо с вх. № ЦИК00-512/1 от 14.01.2020 г. С това писмо Държавна агенция
"Електронно управление" ни изпрати преработено техническо
задание по проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за
дистанционно електронно гласуване“. На предишното заседание
докладвах писмото за запознаване. Сега предлагам да изпратим
писмо до ДАЕУ, с което да ги поканим на среща, на която да
обсъдим извършените изменения както на техническото задание,
така и на направените изменения на насоките за кандидатстване по
процедура „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за
изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление
в Република България за периода 2016 – 2020 г.“
Освен това им предлагаме да обсъдим възможността за
осъществяване на електронна идентификация, както и да обсъдим и
пътната карта за експерименталното дистанционно електронно
гласуване.
Писмото е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали,
можете да го видите. Моля да се запознаете и предлагам да го
изпратим на Държавна агенция "Електронно управление".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за писмо. Имате думата, колеги, по предложенията за
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писмо до Държавна агенция "Електронно управление".
Предложението е да ги поканим на среща с поставените два въпроса
за разглеждане относно дистанционното електронно гласуване. Има
ли друго, което да добавим към писмото, друг въпрос за обсъждане?
Отговор на писмото им няма. Това е друга тема.
Ако няма други изказвания, колеги, моля, процедура по
гласуване на предложеното писмо до господин Темелков.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Войнов, за следващия Ви доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК00-32 от 16.01.2020 г. от Държавна агенция "Електронно
управление" и е адресирано до всички министерства, агенции и
административни структури, отчитащи се пред Народното събрание.
Писмото е относно създаване на единна цифрова платформа за
предоставяне на достъп до информация, процедури и услуги за
оказване на помощ и решаване на проблеми съгласно Регламент
2018/1724/ЕС от 02.10.2018 .
С приемането на регламента за Република България като
държава-членка на Европейския съюз възникват ангажименти по
изпълнение на разпоредбите на регламента. Предвижда се единната
цифрова платформа да включва общ потребителски интерфейс,
който ще се управлява от Европейската комисия. Общият
потребителски интерфейс следва да включва хипервръзки към
наличните на информация процедури и услуги за оказване на помощ
или решаване на проблеми. Съгласно регламента всяка държавачленка определя собствен национален координатор, който трябва да
действа като звено за контакт в рамките на администрацията по
всички, свързани с платформата въпроси. С решение на
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Министерския съвет за национален координатор е определен
председателят на Държавна агенция "Електронно управление".
С оглед изграждането на единната цифрова платформа от
ДАЕУ молят с нарочен акт да определим конкретен служител или
служители от администрацията на ЦИК за включването им в
междуведомствена работна група със задача осигуряване на
информация относно правата, задълженията и правилата,
произтичащи от правото на Съюза и националното право.
Конкретно Централната избирателна комисия я касае един
кратък текст от регламента, а именно информация за участие в
общински избори и в избори за Европейски парламент на граждани
от други държави-членки.
След разговори с лицето за контакт от Държавна агенция
"Електронно управление" е уточнено, че служителите от
администрацията, които ще бъдат определени за включването им в
работната група, не е необходимо да имат специално образование.
Те само ще подават информацията, която ще бъде качвана в
платформата.
След разговори с госпожа Красимира Манолова предлагам
ЦИК да вземе следното решение: да определи Милена Радославова,
главен юрисконсулт и Радостина Цветанова – експерт
„Информационна
сигурност“
за
включването
им
в
междуведомствената работна група. Говорено е и с двете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Чухте предложението. Двама души ли искат за участие в работната
група?
Колеги, предлагам да отложим доклада за заседанието в
четвъртък. Да се запознаем внимателно и да преценим кого да
предложим, ако не възразявате, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, съгласен съм. Писмото с вх. № ЦИК00-32 се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от
21.01.2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Оттегляте ли си сега
доклада?
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, да. Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За четвъртък, добре.
Благодаря.
Колегата Дюкенджиева има думата. Заповядайте, колега
Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
председател! Уважаеми колеги, на 21.01.2020 г. сме получили писмо
от председателя на Народното събрание госпожа Караянчева
относно освобождаване на ползваните от ЦИК помещения, с което
госпожа Караянчева ни е написала, че с оглед необходимостта от
предприемане на неотложни мерки за освобождаване на заеманите
от Централната избирателна комисия помещения в сградата на
Народното събрание моли да бъде информирана в спешен порядък
за резултатите от приетите действия и извършените огледи на
посочените имоти.
Както знаете, с предишно писмо са ни посочени три имота за
оглед. Единият имот е на Министерството на образованието и
науката. Това е бившата сграда на Дирекция на полицията, която ние
огледахме още през юли месец и има изпратено писмо.
Вторият оглед е на имот, който е собственост на дружество
със 100 процента държавно участие – на Министерството на
енергетиката, който имот ние вчера с колегата Димитров огледахме.
Имотът се намира на бул. „Климент Охридски“ № 14. Това е 12-ти и
13-ти етаж в административна сграда на държавното предприятие
Минпроект, което е еднолично акционерно дружество.
Както искам да информирам, аз вчера на работно заседание
казах, но и днес за микрофон, това са два етажа в тази сграда, в
която най-голямото помещение на тези етажи е с квадратура около
30 кв. м. Казвам „около“, тъй като на предоставената ни скица от
изпълнителния директор на Минпроект той каза, че е около 25 кв. м.
Затова казвам „около 30 кв. м.“, а може би и по-малко.
В този имот не могат да бъдат извършвани абсолютно
никакви конструктивни изменения.
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Аз лично ви предлагам един проект на писмо до госпожа
Караянчева като отговор. Има го качен и във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали. С това писмо да информираме
председателя на Народното събрание, че становището ни е, че
предложеният имот не може да се използва по предназначение и не
отговаря на изискванията за задоволяване на нуждите на
Централната избирателна комисия. Пак казвам, там липсва голямо
помещение, в което Централната избирателна комисия да заседава.
Липсват изобщо помещения и възможности, в които по време на
избори да бъде настанен преброителят със съответните компютри,
дограмата е стара. С две думи, това е, няма как, дори и да имаме
желание да разместваме разни стени, това е невъзможно.
Така че, колеги, това е моят проект на отговор за писмо до
председателя на Народното събрание.
Ако
господин Димитров иска да добави нещо, има
възможност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колега
Димитров. Заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не мисля, че е необходимо нещо да
се добавя, освен че там никога не е съществувала защитена
комуникация и информационно обслужване. В самата сграда всеки
наемател сам си осигурява достъпа до интернет.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Всеки от наемателите си има
собствен сървър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Освен това, колега
Димитров, как оценявате помещенията?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В това нямам какво да добавя.
Твърдя само, че там са около 30 малки помещения, които стават за
кабинети и това е всичко. Извън това има на двата етажа по едно –
хайде да кажем – голямо помещение от 25 – 30 квадратни метра и
едно по-малко – от 12 кв. м. Това няма как да се събере. Те са в двата
края на коридора. Това е абсолютно основание. Няма нищо какво да
се добавя.

46
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: От доклада Ви
разбираме, че нито има зала, нито има достатъчен брой помещения
за членовете на ЦИК и за служителите в администрацията.
Колегата Иванова иска думата. Заповядайте, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз считам, че не е
достатъчно това да бъде изречено на микрофон. Смятам, че в
писмото трябва да има по-добра мотивна част. Наред с това, че има
информация, че не могат да бъдат извършвани никакви
конструктивни изменения, предлагам да се запише, че като брой
помещенията не са достатъчни, за да бъдат настанени членовете на
Централната избирателна комисия, респективно администрацията на
Централната избирателна комисия, че липсва зала, в която да се
провеждат заседанията на Централната избирателна комисия, които
по закон трябва да се излъчват онлайн. Да се отрази това, че няма
помещение, където да може да се настани преброителят по време на
избори. Да се отрази това, че етаж 12-ти и 13-ти не са подходящите
за приемане на изборни книжа по време на избори.
Всичките тези обстоятелства да бъдат изброени. Лично аз
предлагам чисто редакционно да има промени в предпоследния
абзац на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Минпроект е ЕАД –
държавно. Разбрах.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма зала, в която ЦИК да си
провежда заседанията. Това е точно така. Аз съм съгласна с
корекциите на госпожа Иванова, че и броят на помещенията не е
достатъчен. Ще коригирам писмото в тази връзка, с тези
допълнения. Няма проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Напълно подходящи са
предложенията на госпожа Иванова – да бъде наистина по-обстойно
писмото.
И аз бих добавила две допълнения. Във връзка с Ваше писмо
от 23.01.2020 г. – нека да сложим и предишното писмо, което
получихме в процеса на местните избори, ако си спомняте….
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, и това от месец октомври.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За тази сграда са само
две – от четвъртък сега и от 10 октомври 2019 г. Да посочим, че в
огледа освен членове на ЦИК са участвали и служители от
администрацията.
Да го отложим ли за четвъртък, колеги, да го видим в
окончателния вид или да разчитаме, че докладчикът ще съобрази
направените предложения за допълнения?
Колеги, аз предлагам и когато извършим оглед на другата
сграда, когато ни поканят, да отговорим на Народното събрание с
едно общо писмо за трите сгради, които са ни предложили, какво е
състоянието им и копие от него да изпратим на Министерство на
финансите като допълнение към предишното писмо, което
обсъдихме и изпратихме. Да покажем, че сме извършили огледи на
трите ни предложени сгради – държавна собственост.
Да считаме, че госпожа Дюкенджиева ще съобрази
предложенията?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз съм готова със списъка на
допълненията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тогава, моля,
процедура по гласуване, колеги, на писмото до госпожа Караянчева
заедно с направените днес допълнения.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колегата Иванова има думата в точка „Разни“. Заповядайте,
колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило най-напред по електронната поща, а впоследствие и в
оригинал запитване с вх. № МИ-06-71 от кмета на община Добричка
госпожа Соня Георгиева, която се обръща към нас със следния
конкретен въпрос. Тя казва, че на произведените избори на 27
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октомври 2019 г. е избран общински съветник в Добричкия
общински съвет, който към датата на избора е в трудово
правоотношение. Пояснява, че същият заема длъжността „главен
специалист – административно и финансово обслужване“ в кметство
с. Ловчанци по трудов договор, сключен с кмета на селото от 2024 г.
като работодател на основание съответния текст от ЗМСМА, а не с
кмета на община Добричка. Длъжността, която заема този служител,
казва кметът на община Добричка, е включена в структурата на
общината като администрация на кметство, дофинансирана от
местния бюджет и включена в общата численост на
администрацията. Отделно от това лицето е със съответен процент
трайно намалена трудоспособност въз основа на експертно решение,
издадено от ТЕЛК, и попада под закрилата на чл. 333, ал. 1, т. 3 от
Кодекса на труда.
В тази връзка госпожа Георгиева ни пита предвид тази
изложена фактическа обстановка налице ли е несъвместимост по
смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 4, Предложение последно от ЗМСМА.
Колеги, моето предложение е тази преписка да бъде
препратена по компетентност на Общинска избирателна комисия –
Добричка, която е компетентният орган по аргумент от
разпоредбите на чл. 30, ал. 5 и ал. 7 от ЗМСМА.
В този смисъл във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали е подготвен стандартен проект на писмо за препращане по
компетентност до Общинска избирателна комисия – Добричка, с
копие до подателя на запитването – кмета на община Добричка,
госпожа Георгиева.
Моля за такова протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада на
колегата Иванова.
Ако няма други предложения, колеги, моля, процедура по
гласуване на протоколно решение, с което да изпратим питането по
компетентност – това е в унисон с нашата практика.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка

49
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колегата Бойкинова има думата в точка „Разни“.
Заповядайте, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо от заместник-председателя на КПКОНПИ. Писмото е във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Изготвила съм проект
за отговор. С писмото се иска от Централната избирателна комисия
да бъде предоставена информация и заверени преписи от документи
относно кореспонденцията между Централната избирателна комисия
и Ю. Ч. във връзка с подаден към Централната избирателна комисия
сигнал от сдружение СОПА относно сигурността на изборния
процес, националната сигурност, националната киберсигурност и
националния суверенитет на Република България във връзка с
местонахождението и юрисдикцията на сървърите и защитата на
данните в сайта на Централната избирателна комисия от
задгранична компания, защитаваща сайтовете, свързани с Ислямска
държава, както и да посочим извършвани ли са проверки по същия
предмет и от други държавни институции, и ако да – да, от кои са и с
какви констатации са приключили същите.
Молят предвид кратките срокове за извършване на
проверката в петнадесетдневен срок да дадем отговор.
Предлагам да отговорим, че в Централната избирателна
комисия не е постъпвал сигнал. Постъпило е само заявление за
достъп до обществена информация, по което ние сме приели
решение № 1619, което е обжалвано и има висящо административно
дело. Всъщност в Централната избирателна комисия е постъпило
писмо от Държавна агенция „Национална сигурност“ с копие до
"Информационно обслужване" АД във връзка с получен сигнал от
Върховна касационна прокуратура, който пък сигнал е препратен от
главния прокурор. С една дума, сигналът е до главния прокурор,
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който го е препратил до Върховна касационна прокуратура, а тя до
ДАНС и ДАНС - до Централната избирателна комисия. Това е
движението на така наречения сигнал с твърдения за сигурността на
изборния процес.
Във връзка с това писмо от ДАНС Централната избирателна
комисия проведе среща с "Информационно обслужване" АД, на
която ние всъщност коментирахме изложените твърдения в сигнала
и на която среща "Информационно обслужване" АД увери
Централната избирателна комисия, че тези сигнали са
неоснователни.
Но също така с официално писмо "Информационно
обслужване" АД информира Централната избирателна комисия, че
не е налице опасност за сигурността на изборния процес в
предстоящите избори за общински съветници и кметове, тъй като
интернет-страницата на Централната избирателна комисия не е
пряко свързана с процеса по компютърна обработка на изборните
резултати. Тоест, компютърната обработка на протоколите на СИК и
ОИК се извършва в изчислителните пунктове към ОИК и съответно
приложено изпращаме тази кореспонденция на господин С., още
повече, че вече към настоящия момент изборите са произведени и
напълно можем да кажем, че сигналите са неоснователни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Загрижеността на
СОПА за националната сигурност е огромна.
Отговаряме, че сме били разследвани по време на изборите и
че ДАНС е извършил своите проверки.
Обстоен е отговорът. Други предложения има ли, колеги?
Ако няма, моля, процедура по гласуване на протоколно
решение, с което да изпратим предложения съвместно от госпожа
Бойкинова и господин Войнов отговор.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
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Предложението се приема.
Всички твърдения, че ЦИК не работи между изборите, са
толкова несъстоятелни, докато отговаряме на едни и същи сигнали и
писане до всички институции на едно и също нещо.
Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо от началник отдел „Административни дейности и
собственост“ в Дирекция „Административно-правно обслужване и
управление на собствеността“ към администрацията на
Министерския съвет, с което ни препращат по компетентност
постъпило в администрацията им заявление за достъп до обществена
информация от господин Р. П.
В заявлението се иска информация по отношение на два
въпроса, а именно: какви действия е предприела администрацията на
Министерския съвет по обезпечаване и логистиката на машинното
гласуване в страната, точният размер на отпуснатите средства по
осигуряване на машините за гласуване в страната.
Така посочените въпроси администрацията на Министерския
съвет е приела, че са от компетентността на Централната
избирателна комисия, тъй като съгласно чл. 18 организирането,
възлагането и контролирането на машинното гласуване в страната се
осъществява от Централната избирателна комисия, а съгласно чл. 18,
ал. 2 от Изборния кодекс разходите по подготовката и
произвеждането на изборите, включително и за машините, са за
сметка на държавния бюджет по приета от Министерския съвет
план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия.
Предлагам да отговорим на господин Петков, че размерът на
отпуснатите средства по осигуряването на машините и всички,
свързани с тях дейности, не само логистиката, ще бъде определен с
план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия, която
ще бъде приета с постановление на Министерския съвет през 2021 г.
с оглед на обстоятелството, че редовни избори за народни
представители, за Народно събрание ще бъдат през същата година.
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Тоест, предварително няма как да знаем точния размер. А всъщност
това е и неговото искане.
Какви действия е предприела администрацията на
Министерския съвет по обезпечаването и логистиката на машинното
гласуване в страната – това е въпросът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги,
предложения отговор до господин Р. П. Има ли други предложения,
бележки към отговора?
Колегата Войнов има думата. Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз само едно съображение искам да
изтъкна, че ако през 2021 г. дори на 02.01.2021 г. бъде приета тази
план-сметка, което няма да стане, аз не виждам как до месец март
можем да осигурим машини за машинно гласуване за всички секции.
Така че според мен това е нереалистичен срок. Нямам в
момента предложение какъв отговор да му дадем. Но за мен не е
реалистично да се осигуряват машини след януари 2021 г., ако
законът остане така, както е в сегашния си вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: При действието на тези
разпоредби в Изборния кодекс какъв отговор да дадем?
Колега Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Става въпрос за 2021 г. Бюджетът се
приема в предходната година. ЦИК е първостепенен разпоредител
на бюджетни средства, кредити и т.н. Така че за 2020 г. в края
евентуално могат да бъдат предвидени пари по бюджета на ЦИК –
един вариант, втори вариант – евентуално тези пари да бъдат
планирани за план-сметка малко по-нататък. Но, така или иначе,
бюджетът вече е приет за 2020 г. Нищо друго не можем да кажем
към момента. Кога ще са тези редовни избори, обсъждаме, някъде
лятото, предполагам. Казват – 26 март. Бюджетът вече е приет. Едва
ли Централната избирателна комисия може да прави корекции в
бюджета – да влязат пари някога си, за нещо си в момента. Тук
отговорът е евентуално. Аз не повдигнах този въпрос. Уточнявам
бюджетни процедури – че не е така, като ми скимне нещо, хоп. Найважният закон в държавата е бюджетът. Към момента той е приет.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли предложения за
допълнение към отговора, колеги? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с
което да одобрим предложения отговор до господин Р. П.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева); против – 4 (Емил Войнов, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Цветанка Георгиева).
Предложението се приема.
Думата има колегата Стефанова. Заповядайте, колега
Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, както госпожа Стоева
направи поздрав на днешния ден – Ден за защита на личните данни –
сме получили писмо от Комисията за защита на личните данни във
връзка с това честване на празника. Те ни уведомяват, че ни
изпращат
специално
изготвената
брошура
относно
законосъобразност и обработване на личните данни. Днешният ден
ще бъде посветен на няколко събития. Програмата можете да видите
във вътрешна мрежа, като основната цел на това честване е
повишаване на информираността и насърчаването на инициативите
и добрите практики за разбиране правата, правилата, рисковете и
гаранциите, свързани с обработването и защитата на личните данни.
Комисията е разработила и мобилно приложение за защита на
лични данни, предназначено за гражданите.
По-подробна информация можете да намерите и на сайта на
комисията.
Ще подготвим и изпратим поздравителен адрес във връзка с
днешния празник.
Колеги, с вх. № ЦИК-00-75 от вчера сме получили писмо от
М. Л., която е одитор в „Хроника“ АД. Тя моли Централната
избирателна комисия във връзка с провеждане на годишен одит на
Британски съвет, клон България, да изпратим потвърждение на
разчетите с Британски съвет, като ни е изготвила модел на писмо с
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молба да бъде изпратен в най-кратък срок – до 01.02.2020 г. до
одиторите Ажур ТДМ ООД и Британски съвет.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е
публикуван отговорът на бланковото писмо, което са предложили
одиторите. Към момента Централната избирателна комисия – от
това, което е подготвила госпожа М. – е видно, че няма задължения
и вземания към Британски съвет.
Предлагам да изпратим бланковото писмо на одиторите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси,
колеги? Чухте предложението. Не виждам изказвания.
Моля, процедура по гласуване да изпратим попълнен
бланковия отговор към одитора за това, че ние нямаме задължения
към Центъра.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колегата Солакова има думата. Заповядайте, колега
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една
докладна записка за извършване на промяна по бюджета на
Централната избирателна комисия във връзка с трансферираните
средства за изплащане на възнаграждения на общинските
избирателни комисии за месец януари.
Моля да обърнете внимание и на размера. Това е показателно
с оглед на планираните средства по бюджета на Централната
избирателна комисия на база исторически преглед от 2016 г. Като че
ли в края на миналата година и в началото на тази година текат
много интензивно искания, одобрени възнаграждения.
Размерите сочат на един по-голям ангажимент, отколкото
Централната избирателна комисия е имала възможност да предвиди.
Посочени са общините и размерите на средствата.
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Предлагам ви да одобрим направеното предложение за
корекция в бюджета, да упълномощим председателя да утвърди
корекцията и да изпратим писмо до министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля да се запознаете,
колеги. Имате думата, колеги. Има ли изказвания?
Ако няма, колеги, изказвания, моля, процедура по гласуване
на протоколно решение, с което да одобрим предложените корекции
и да ме упълномощите да утвърдя предложените корекции.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, да продължите с докладите
си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в изпълнение на
указание ДР № 1 от 17.01.2020 г. на министъра на финансите по
изпълнение на бюджета за 2020 г. е необходимо в едномесечен срок
от обнародване на постановлението за изпълнение на бюджета за
2020 г. № 381 от 2019 г. да се представи месечно разпределение на
утвърдения годишен размер по основни показатели – приходи и
разходи, бюджетни взаимоотношения – както за годината, така и по
месеци и тримесечия, попълнени със съответните макети, които са
приложение към указанието.
Направеното разпределение, знаете, че е примерно и до 25-то
число всеки предхождащ месец ще се изпращат предложенията за
лимитите за следващия месец, в който да бъдат предвидени
съответните средства по параграфи.
Информацията трябва да бъде предоставена както в
електронен вид чрез системата за електронен обмен на съобщения,
така и по електронната поща на отговарящия служител за ЦИК в
Министерство на финансите.
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Всички приложения са включени към докладната записка
№ 09-15 от 27.01.2020 г.
Предлагам да одобрим месечното разпределение и да
изпратим писмото до министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси,
колеги? Изказвания? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с
което да одобрим изпращането на предложените писма до
министъра на финансите в изпълнение на указанието относно
месечното разпределение на бюджет 2020 г.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както се уточнихме
периодично да изпращаме информация за промените в съставите на
новоназначените членове на общинските избирателни комисии до
председателя на Комисията за разкриване на документи, във
вътрешната мрежа заедно с придружителното писмо е изготвен и
списък. Предлагам ви да одобрим изпращането на писмото със
списъка, като включим промените и от днес в двете общински
избирателни комисии – Родопи и Самуил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Виждате писмото до господин Евтим Костадинов и в табличен вид
представени имената на новоназначените членове на ОИК.
Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване
изпращане на предложеното писмо до Комисията за разкриване на
принадлежност към Държавна сигурност.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,

57
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова. Имате думата.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
протокол за извършена проверка от Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“. Протоколът е от 23.01.2020 г. С този протокол
са констатирани пропуски в работата на Централната избирателна
комисия. Като нарушение е посочено непредставянето на трудов
договор от 17 септември 2019 г. между ЦИК и С. С. Предписанието
е Централната избирателна комисия в качеството на работодател да
изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на
НАП за регистриране на сключения със С. С. договор.
Веднага след това имаме постъпило решение от Главна
инспекция по труда за поправка на очевидна фактическа грешка в
така представения протокол – в името на С. С.
Виждате ги във вътрешната мрежа.
Предлагам ви в изпълнение на предписанията на Главната
инспекция по труда да се възложи на директора на Дирекция
„Администрация“ предприемане на съответните действия и доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Известен е случаят. Срочният трудов договор на госпожа С. не е бил
своевременно регистриран. Извършена беше проверка. Това е
предписанието. Чухте и предложението – да възложим на госпожа
М. да предприеме последващи действия и уведомяване на НАП.
Има ли други предложения по този въпрос? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване, колеги, на предложеното
протоколно решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, постъпила е докладна
записка, с която се уведомява Централната избирателна комисия за
изтичане на срока на банковата гаранция на "Информационно
обслужване" АД по договор с Централната избирателна комисия за
обработка на данните от гласуването, както и издаването на
бюлетин. Представената банкова гаранция е в размер на 100 000 лв.
Съгласно т. 7.2 от договора до пет дни след приключване на
изпълнението на договора и окончателното приемане при липса на
основания за задържането следва да се върне банковата гаранция.
Предлагам да одобрим направеното предложение да се
уведоми "Информационно обслужване" АД за връщане на тази
банкова гаранция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Не виждам изказвания.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение,
колеги, с което да освободим банковата гаранция на
"Информационно обслужване" АД поради изтичане срока на
договора и срока за задържането й.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова, да продължите с докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
извършваната проверка в Централната избирателна комисия и писмо
от господин С., докладвано на предишно заседание, знаете, че
имаме принципното решение за предоставяне на документите в
срок,
независимо
х
дали е гласувано на заседание
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изпращането дотолкова, доколкото кратки са сроковете за
комплектоване. Това са документи от администрацията,
деловодство, счетоводство и други звена в Централната избирателна
комисия и те се предоставят в срок.
В случая по отношение на изплатените допълнителни
възнаграждения за членовете на Централната избирателна комисия
имаше конкретно поставени въпроси с искане на обяснение в тази
част относно определяне на размерите, както общия размер, така и
конкретните.
В тази връзка е изготвен проект на писмо до господин С. –
финансов инспектор от Агенция за Държавна финансова инспекция.
Предлагам ви да изпратим писмо и да предоставим информацията,
като конкретизираме, че тази информация е по т. 6, 7 и 8 от писмото.
Отлагам доклада засега, колеги, за да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме по
доклада.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с откритата
процедура в Централната избирателна комисия за подбор на главен
експерт „Информационни и комуникационни технологии“ знаете, че
ние изпратихме писма с молба да ни окажат съдействие чрез
експерти от съответните звена в Народното събрание, а при отказ
оттам, до администрацията на Министерския съвет.
Докладвам ви писмо от главния секретар на Министерския
съвет, с което той ни информира, че не е възможно да предложат
съдействие от експерт за подпомагане на Централната избирателна
комисия.
В тази връзка предложението е да се изпрати писмо до
министъра на финансите и до министъра на регионалното развитие и
благоустройството, ако искате, може и до Държавна агенция
"Електронно управление" да изпратим писмо, за да може да
разполагаме наистина с експертна помощ, тъй като ние в
Централната избирателна комисия не разполагаме с такава
експертиза.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли друго предложение освен предложеното – да изпратим писма
до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и
на Министерство на финансите за указване съдействие на ЦИК с
експерти. Има ли друго предложение?
Ако няма друго предложение, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, след като
приключихме и със запознаването, още повече и в работна група е
обсъдено, да предоставим информацията на финансовия инспектор
от Агенцията за Държавна финансова инспекция, че съгласно
вътрешни правила за реда за определяне и изплащане на
възнагражденията на членовете на Централната избирателна
комисия от счетоводството се изготвя информация за свободните
разполагаеми средства по бюджета на Централната избирателна
комисия с оглед на това, че Централната избирателна комисия –
явно е редно да го кажем, а аз мисля, че трябва и цялото общество да
го знае – интензивната работа от едни избори за една година
изискват време за възстановяване на силите, а в година, в която има
два избора, и то едните са местни избори, колкото и банално да
звучи, че това са най-тежките, най-сериозните, най-сложните, найтрудоемките, времеемки избори, не е лъжа, а е факт. Това го
изпитваме ние на гърба си, още повече, че тази комисия беше
конституирана на 20 март, започна интензивна работа от първото
заседание, за да може да организира и произвеждането на изборите
за членове на Европейски парламент при спазване на всички
изисквания на закона, като се има предвид участието и на
гражданите на държавите-членки от Европейския съюз, правото им
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на участие в изборите, с една много сложна организация, обмен и по
криптирана връзка с държавите-членки на Европейския съюз, в един
период, в който в много кратко време трябваше да се организира за
първи път гласуване с машини. Организацията беше перфектна в
това отношение. За да се справим с машинното гласуване, това
трябва да е оценката.
Веднага след изборите за Европейски парламент, анализа за
изборите, представен пред Народното събрание, изготвянето и
издаването на бюлетин с всички данни от гласуването, изпълнени в
срок, анализът беше достатъчно задълбочен и следваше да представи
в пълнота въз основа на цялостен анализ на грешките, проблемите,
констатирани по време на машинното гласуване, трябваше да
предостави обективно информацията пред Народното събрание,
отговорните държавни институции в страната, както и пред цялото
обществото за рисковете, които крие едно машинно гласуване на
тогава предстоящите местни избори.
Подготовката на местните избори, слава Богу, обхвана един
малко по-дълъг период от два месеца, Централната избирателна
комисия съумя да ги организира. В интерес на истината за първи път
сигурно ще го изкажа на глас и ще го формулирам, но всички стъпки
за местните избори бяха така запланувани, решени и представени и
пред трети лица, други органи и отговорни и компетентни
институции, тъй като Централната избирателна комисия не е
самостоятелен участник в организирането на изборите, така бяха
предвидени всички стъпки, че ние можем да се похвалим с една
перфектно организирана кампания по произвеждането на местните
избори. Най-сложните избори, от които всички много се
страхувахме, Централната избирателна комисия може да констатира
съвсем обективно, че те са успешно произведени.
Но при тези избори ние отново работихме с намален състав
на администрацията, което предполага поемане на голяма част от
ангажиментите, по които администрацията трябва да подпомага
Централната избирателна комисия, поемането на тази част от
ангажиментите от самите членове на Централната избирателна
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комисия дотолкова, доколкото ние разполагаме с един ограничен
брой работни помещения и не получихме допълнителен брой
помещения, колкото и пъти да се обърнахме към Народното
събрание. Разбираемо, защото те няколкократно са изтъквали, че
това са възможностите, които имат към този момент.
Така че за цялата тази интензивна работа, която довежда до
промяна в ритъма, режима, води до неблагоприятни последици
върху живота и здравето на всички членове на Централната
избирателна комисия, съобразно тези вътрешни правила в рамките
на средствата по бюджета на Централната избирателна комисия с
решение, за което ние имаме протоколи, са изплатени допълнителни
възнаграждения на членовете на ЦИК.
Виждате писмото, колеги. Моля да го гласуваме, за да го
изпратим. Разбира се, уведомявам ви, че останалите документи,
изискани от господин Самуиловски – финансовият инспектор, са
представени и комплектовани в сроковете така, както посочени в
неговото писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Има ли изказвания, бележки към предложеното писмо, което освен
съпроводително, съдържа и елемента на обяснение. Да, по-скоро е
обяснение, отколкото изпращане на изискуемите документи.
Посочили сме 1720 решения, пише в обясненията колко заседания,
колко срещи.
Имате ли бележки, допълнения?
Ако няма, колеги, моля, процедура по гласуване на
предложеното писмо-обяснение до господин Самуиловски.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова, да продължите с докладите си.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вчера на работна
група обсъдихме представената като проектна номенклатура на
делата в Централната избирателна комисия, изготвени от постоянно
действащата експертна комисия от служители в администрацията.
Предложението ни е и в днешно заседание има обособена
такава папка „Номенклатура“ с файл самата номенклатура, която
съдържа и правила по прилагането на номенклатурата, а така и един
допълнителен списък на документи, които предлагаме експертната
комисия отново да прецизира текстовете на представения проект на
номенклатура, като се съобрази с документите, които и към
настоящия момент се завеждат в Деловодството с определени
индекси. Да се съобрази и този допълнително представен списък на
документи, които следва да бъдат част от номенклатурата на делата.
При систематизирането на делата от дейността на
Централната избирателна комисия ние сме със съзнанието, че
всички тези документи и от учрежденския архив, които ще бъдат
архивирани текущо за дългосрочно съхранение в ЦИК, както и ще
подлежат на обработка, експертиза и предаване на постоянно
съхранение в Централен държавен архив, трябва да се съобразим и с
изискванията по Изборния кодекс към настоящия момент, че
документите, протоколите от секционни, общински, районни
комисии се предават на архив след произвеждане на нови избори от
същия вид.
Разбира се, от референдумите ние ще определим с
номенклатурата срока на съхранение на документите, включително
представените в ЦИК протоколи, за да можем да отговорим на
законовите изисквания, от една страна, на изборните правила, а от
друга страна, на общите правила по Закона за национален архивен
фонд, Наредбата по чл. 52, всички други подзаконови нормативни
актове, включително Методическите указания на Държавна агенция
„Архиви“ в няколко тома, наречени свитъци в 6 тома от 2013 г., с
които ние се съобразяваме винаги в работата по архивните единици.
В тази връзка ви предлагам да възложим на председателя на
постоянно действащата експертна комисия преработка на
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номенклатурата така, както го изговорихме и на работната група и
преди малко ви докладвах, за да може Централната избирателна
комисия след нова работна среща с участието на експертите от
постоянно действащата комисия да представи на заседание един позавършен вид на номенклатурата като редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова
предлага да гласуваме протоколно решение в предложения от нея
смисъл.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Госпожа Солакова няма друг доклад.
Колеги, много ви моля във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали да погледнете писмо до господин Кошлуков, генералният
директор на Българската национална телевизия. Предлагам ви да
изпратим едно такова писмо във връзка с предстоящия Световен ден
на изборите.
Ние го обсъждахме. Госпожа Солакова ме подсеща, че е
редно такова писмо да изпратим и до новия изпълнителен директор
на БНР. Да помолим за отразяване на този ден по подобаващия
начин.
Имате думата по предложението и по съдържанието на
писмото.
Ако няма изказвания, колеги, моля, процедура по гласуване
на предложеното писмо и със същото съдържание да изпратим
писмо и до изпълнителния директор на Българското национално
радио.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колегата Солакова моли за връщане на още един доклад.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме няколко писма
от ръководителя на одитния екип от Сметната палата с посочени
конкретни документи, които искат да се предоставят и срокове – до
31 януари, до 3 февруари, до 6 февруари, 7 февруари и 10 февруари.
Уведомявам ви, че тъй като сроковете са достатъчни, една
голяма част са изготвени, комплектовани и са изпратени от
администрацията на одитния екип, във вътрешната мрежа, знаете, в
папката можете да следите движението по тези писма и изпращаните
от нас документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, вижте ги, колеги.
Знаете, има специална папка. Тече кореспонденция непрекъснато.
Имаме поставени срокове. Изпращаме в срокове исканите
документи. Затова се налага понякога да се докладва, след като те
вече са изпратени на проверяващите. В папката можете да се
запознавате с цялата кореспонденция.
Има ли въпроси? Изказвания, колеги, има ли по този въпрос?
Не виждам.
Друг колега има ли да докладва в днешното заседание,
защото дневният ред се изчерпа.
Колегата Чаушев има думата. Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с № СП-06-7 от
24.01.2020 г. от Община Кирково кметът ни изпраща протокол и
заповед за отваряне на запечатано помещение във връзка с искане от
разследващи органи.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За сведение, да.
Благодарим.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам
днешното заседание.
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Насрочвам следващото заседание в четвъртък - 30.01.2020 г.
– от 10,00 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 13,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

