
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 
 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 194 

 

На 11 февруари 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Предложение до президента за насрочване на нов избор. 

Докладва: Таня Цанева 

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

Докладва: Кристина Стефанова 

3. Доклад относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

    Докладва: Мирослав Джеров 

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват: Димитър Димитров, 

Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Александър Андреев, 

Ивайло Ивков  

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

наказателни преписки. 

Докладва: Мария Бойкинова 

6. Доклад за извършен анализ и годишна оценка на 

съществените рискове за 2019 г. 

Докладва: Кристина Стефанова 
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7. Разни.  

Докладват: Николай Николов, Емил 

Войнов, Кристина Стефанова, Таня 

Цанева, Севинч Солакова, Таня 

Йосифова, Стефка Стоева, Ерхан 

Чаушев, Георги Баханов. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цанкова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Йорданка Ганчева, Катя Иванова. 

 

Заседанието бе открито в 10,25 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Добър ден, 

уважаеми колеги. Откривам днешното заседание.  

Налице е необходимият законен форум. Отсъстват колегите 

Ганчева и Иванова, които са в командировка. Госпожа Дюкенджиева 

ще закъснее поради лични причини. 

По дневния ред, колеги, имате ли предложения? 

Колегата Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо председател, моля да ме 

включите в точката за изплащане на възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

Други колеги? Колега Ивков, заповядайте. 



3 

 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председател, моля да ме 

включите в точката за изплащане на възнаграждения.  Сега дойде 

едно искане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, включих Ви. 

Колеги, ако няма други желаещи за включване в дневния ред, 

моля, процедура по гласуване на дневния ред с двете допълнения. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 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 нов избор. 

Думата има госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, ще ви помоля да 

погледнете проекта на решение, който се намира във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали. Това е първото предложение до 

президента за нов избор.  

Подготвила съм и писмо до ГД  ГРАО, но мисля, че в този 

случай няма нужда. Направихме справка към 15.12.2019 г. и 

населението на с. Тенево, за което става дума, е с постоянен и 

настоящ адрес 1268, а с настоящ адрес – 1438. 

Тоест, имаме основания да се проведе избор. Затова ви 

предлагам проекта на решение. 

С вх. № МИ-15-109 сме получили от Общинска избирателна 

комисия – Тунджа, област Ямбол, влязло в сила Решение № 263 на 

Административен съд – Ямбол, по съответното административно 

дело, като изборът е обявен за недействителен. 

С Решение № 1697 от 03.02.2020 г. на ВАС е оставено в сила 

Решение № 263 на Административен съд – Ямбол. Към 

уведомлението са приложили влязлото в сила решение на 
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Административен съд – Ямбол, както и Решение № 157 на ОИК – 

Тунджа, и решението на Върховния административен съд.  

Затова предлагам, след като разгледаме изпратените ни и 

приложени документи, на основание чл. 466, ал. 1 във връзка с        

чл. 465, т. 5 да предложим на президента на Република България 

насрочване на нов избор за кмет на кметство Тенево, община 

Тунджа, област Ямбол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Имате думата. Изказвания, предложения има ли? Имате думата, 

колеги. Влязло в сила решение. 

Колеги, процедура на гласуване на решението, предложено от 

госпожа Цанева. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

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

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1749-МИ. 

Колеги, процедура по гласуване на писмо, с което да 

изпратим току-що гласуваното решение до президента. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

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

против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

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

Колега Стефанова, заповядайте. 
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

взето наше решение в четвъртък за освобождаването на Нешиде 

Неджимиева Кисьова от Общинска избирателна комисия – Сърница, 

е постъпило предложение за назначаване на нейната позиция на 

резервния член Айсел Кемал Османджикова.  

Към предложението имаме декларация по чл. 65, копие от 

дипломата и от удостоверението за правоспособност. 

Предлагам да бъде назначена Айсел Османджикова за 

секретар на Общинска избирателна комисия – Сърница, както и да й 

се издаде удостоверение за това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли изказвания, бележки към проекта? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване назначаването на 

новия секретар на Общинска избирателна комисия - Сърница, 

госпожа Айсел Османджикова. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

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

против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1750-МИ. 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Колега Джеров, заповядайте. Имате думата. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-14-7 от 

10.02.2020 г. Това е писмо от кмета на община Септември  господин 

Рачев, с което иска да им бъде даден достъп до запечатаното 

помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 



6 

 

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и от 

втория тур – на 3 ноември 2019 г. 

Искането е направено във връзка с получено писмо от 

Районно управление – Септември, със съответния входящ номер, 

относно разследване по досъдебно производство по съответния 

номер по описа на Районно управление – Септември, прокурорската 

преписка под съответния номер от 2019 г. по описа на Районна 

прокуратура – гр. Пазарджик, касаещо предоставяне на информация, 

свързана с това да бъде дадено копие от избирателен списък от 

избирателната секция под съответния номер във Варвара в частта, 

където е отразено, че лицето Д. С. със съответното ЕГН е гласувал 

на втория тур от местните избори на 3 ноември 2019 г. и копие от 

избирателния списък от избирателната секция под съответния номер 

в с. Варвара, където също е отразено, че същото лице е гласувало на 

първия тур, произведен на 27 октомври 2019 г., както и на втория 

тур от местните избори. 

Подготвил съм, колеги, писмо до кмета на община 

Септември, област Пазарджик, с което можете да се запознаете във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. Предлагам в 

този вид писмото да бъде изпратено на  господин кмета. 

Ако имате някакви предложения за допълнения и изменения, 

съм готов да ги обсъдим. Ако сте съгласни, ви моля да одобрим така 

подготвеното писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за писмо до кмета на община Септември. Има ли 

изказвания, колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на писмото, колеги. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против – няма. 
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Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Колегата Димитров има думата. Заповядайте, колега 

Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Докладвам писмо с вх. № МИ-27-31 от 28.01.2020 г., с 

което  Общинска избирателна комисия – Родопи, е поискала да се 

изплати възнаграждение за едно заседание от 03.01.2020 г. и 

дежурства на 30.12.2019 г., на 06.01.2020 г., на 07.01.2020 г., на 

14.01.2020 г. и 17.01.2020 г.  

Заседанието е било проведено, за да се утвърди или сключен 

договор с кантора по повод на дело, заведено от един от 

кандидатите, чийто мандат е прекратен, но е прекратен на основание 

на това, че не е положил клетва. Две дела са проведени по този 

повод. На първото съдията поискал да изслуша свидетели. Отнася се 

до причините – защо не е присъствал, а той е пътувал до София със 

служебен ангажимент. На второто всъщност съдията от 

Пловдивския Административен съд е обявил, че ще вземе решение. 

Нямам представа дали е взел решение. 

Преписката е изрядна. Имаме счетоводна справка, контролен 

лист. Така че предлагам да утвърдим изплащане на сумата от 

1316,70 лв. на тази Общинска избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Изказвания има ли? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване, колеги, на предложеното 

протоколно решение за одобряване изплащането на предложеното 

възнаграждение. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Продължаваме по дневния ред. Колегата Стефанова има 

думата в тази точка. 

Заповядайте, колега Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-27-58 от 

31.01.2020 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждение на 

Общинска избирателна комисия – Чирпан, за проведено едно 

заседание от девет члена, секретар, двама заместник-председатели и 

председател. Заседанието е проведено на 13.01.2020 г. и е във връзка 

с предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник 

при условията на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА. 

Предлагам да бъде изплатено възнаграждение за проведено 

заседание в размер на 714,21 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги. Иска се 

възнаграждение за едно заседание. Има ли изказвания? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура на гласуване на предложеното 

протоколно решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стефанова, за следващия Ви доклад. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-27-22 от 

20.01.2020 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждение от 

Общинска избирателна комисия – Струмяни, за проведено заседание 

и дежурство. Заседанието е проведено на 27.12.2019 г. от 11-
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членната комисия, а дежурството е проведено от заместник-

председател и член. 

Предлагам да бъде изплатено възнаграждението за 

проведеното заседание, както и за дежурството в размер на 

718,20 лв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

колеги? Няма. 

Моля, колеги, процедура на гласуване на протоколното 

решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стефанова, за следващия Ви доклад. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, получили сме писма за 

изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна комисия – 

Бойчиновци. Първото постъпило е с вх. № МИ- 27-303 от 

18.12.2019 г. Докладвала съм го на 16.01.2020 г., като сме поискали 

допълнително да ни бъде представена документация относно 

проведените дежурства и заседания. 

На 31.01.2020 г. сме получили справка относно проведените 

дежурства за искания период, както и за проведените заседания. 

Това е заседание на 16.12.2019 г., заседание на 19.12.2019 г. и 

дежурство на 12.11.2019 г., на 13.11.2019 г., 15.11.2019 г. и 

24.01.2020 г. Дежурството на 12.11.2019 г. е за окомплектоване на 

преписка и изпращане на документи към Административен съд – 

Монтана. Дежурството на 12.11.2019 г. е било за процесуално 

представителство по административно дело № 551. Дежурството на 

15.11.2019 г. е за процесуално представителство по 

административно дело № 555. Дежурството на 24.01.2020 г. е за 
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окомплектоване на преписка към Окръжна прокуратура – Монтана. 

Приложени са протоколи от проведените заседания. 

Предлагам да бъде изплатено възнаграждение за проведените 

заседания и дежурства на Общинска избирателна комисия – 

Бойчиновци в размер на 1685,11 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Не виждам изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Джеров, по тази точка. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-39 от 04.02.2020 г., което е 

писмо от Общинска избирателна комисия – Главиница, относно 

изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК – Главиница, 

съгласно Решение № 1666-МИ от 08.11.2019 г. на Централната 

избирателна комисия. 

Искането е във връзка с проведено дежурство за подготовка 

на материали за провеждане на заседание съгласно Решение № 1685-

МИ от 20.11.2019 г. по т. 4 на Централната избирателна комисия. 

Искането е подписано от председателя и секретаря на ОИК – 

Главиница, и е свързано с дежурството, което е дадено на 

31.01.2020 г. в състав: председател, заместник-председател и 

секретар.  

Преписката е окомплектована в цялост, като към нея са 

приложени съответно контролният лист, както и счетоводната 

справка. Размерът на исканите възнаграждения е сумата от 

178,22 лв. ведно с осигурителните вноски. 
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Преписката е окомплектована в цялост и в тази връзка ви 

предлагам да вземем протоколно решение, с което да направим 

съответното изплащане на възнагражденията на Общинска 

избирателна комисия – Главиница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси, 

изказвания, колеги? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколното 

решение за одобряване изплащането на възнаграждението на ОИК-

Главиница. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Джеров, за следващия Ви доклад. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, докладвам ви още едно 

искане. Входящият номер е МИ-27-47 от 29.01.2020 г. от Общинска 

избирателна комисия – Червен бряг. Искането за изплащане на 

възнаграждението за членовете на ОИК – Червен бряг, е относно 

дежурство на съответния ОИК, проведено на 27.01.2020 г. Искането 

е направено от председателя и секретаря. Дежурството е целодневно 

и е във връзка с приемане и входиране на писмо от Районно 

управление на МВР – Гр. Червен бряг. Входиране на съответното 

писмо, изготвяне на писмена справка до РУ – МВР – Червен бряг, 

съответното решение на ОИК – Червен бряг, за регистрация, както и 

други решения, които са приложени в преписката. 

Дежурството е проведено на 27.01.2020 г. в състав 

председател, секретар и един член. 

Преписката е окомплектована в цялост, като към нея са 

приложени съответният контролен лист за извършване на 

предварителен контрол от финансовия контрольор, както и 
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счетоводната справка под № 69. Сумата е в размер на 174,23 лв. 

ведно с осигурителните вноски. 

В тази връзка ви предлагам да вземем протоколно решение, с 

което да бъде извършено съответното заплащане на 

възнагражденията на членовете на ОИК – Червен бряг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изказвания има ли, 

колеги? Въпроси? Не виждам. 

Моля, гласуваме протоколно решение за одобряване 

изплащане на възнаграждение на ОИК – Червен бряг. 

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

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

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

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

Цанева, Цветанка Георгиева);  против –няма. 

Предложението се приема. 

Колега Стойчева, имате думата. Заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам постъпило искане за изплащане възнаграждение 

на членовете на Общинска избирателна комисия – Сунгурларе, за 

проведено заседание на 15.0.2020 г., на което е взето решение за 

предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и е 

обявен за избран следващия от листата. 

Стойността на възнаграждението и осигуровките на 

членовете на ОИК – Сунгурларе, е 607,81 лв. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

цитираната сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма изказвания, 

колеги, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

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

Цанева, Цветанка Георгиева);  против – няма. 



13 

 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стойчева, за следващия Ви доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото постъпило искане е от 

Общинска избирателна комисия – Брусарци, по повод дадено 

дежурство от петима членове на Общинската избирателна комисия 

на 27.01.2020 г. Дежурството е във връзка с подготовка и 

предоставяне на информация относно оспорване на решения на 

ОИК. Стойността на възнаграждението е 280,63 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За какво е 

дежурството? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Предоставяне на информация 

относно оспорване на решение на Общинската избирателна комисия, 

съответно приложения и информация относно хода на делата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Има подробна информация, че няма 

такива. Ето, подробна справка за всички приети решения. Има едно 

оспорвано, след това – оттеглено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, аз не считам, че 

трябва да се изплаща това възнаграждение. Елементарна е справката, 

поискала е ЦИК да се изпратят преписи от решения, ако има такива. 

Нищо не налага събиране на дежурство и провеждане на подобно,  

за да се даде тази, така наречена, информация. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Те са дали подробна справка за 

решенията, които са приели, кое е обжалвано, впоследствие 

оттеглено. Дали са си подробна справка. Но нямат окончателно 

обжалване в съда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колко души са 

участвали в дежурството, колега Стойчева? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз само докладвах. Не ми дадохте 

възможност да кажа какво предлагам. Аз също смятам, че не трябва 

да се изплаща възнаграждение за дадено дежурство по повод на 

изпращането на такава информация. Може би, когато изпращахме 
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това писмо, трябваше да напишем, че не се полага възнаграждение 

за тази информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, ето тук сме 

написали, че не се прави заседание. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, и те са дали дежурство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Те пък казват: ние пък 

правим дежурство. 

Колегата Ивков има думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Понеже на микрофон се говорят тези 

неща, а трябва да се чуе и другото мнение. 

Аз считам, че сме длъжни да изплатим дежурство, дадено, за 

да се изпълни наше решение – да ни се изпрати дадена информация. 

Няма друг начин член на ОИК – колега, да извърши нещо, без да 

даде дежурство. В нашето писмо изрично пишеше да не се 

провеждат заседания. Не е написано да не се дават дежурства. Няма 

как да ни се даде тази информация без дежурство на един член. Ако 

са повече от двама члена, да, не бих изплащал. Но тук категорично 

считам, че трябва да заплатим дежурство за информация, която сме 

изискали и ни е дадена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Членовете са пет, не 

един. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Членовете са пет.  Достатъчни са в 

зависимост от работата максимум двама. На двама членове според 

мен трябва да се изплати дежурство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Баханов има 

думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз също считам, че 

трябва да се изплати възнаграждение за проведеното дежурство на 

хората, които са го провели. След като сме изисквали информация, 

те са се събрали, няма как да го направи един човек, направили са 

необходимите справки, както докладва колегата Стойчева. Тоест, 

положили са труд, усилия. Така че считам, че трябва да им се 
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изплати исканото възнаграждение за даденото дежурство на 

петимата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Николов иска 

думата. Заповядайте, колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз съм съгласен с колегата Ивков, 

уважаеми колеги, затова че няма друг начин, по който да си 

изпълнят задължението колегите, освен да се съберат на дежурство 

предвид ограничението за заседание. Само че цифрата пет ми се 

вижда прекомерна.  

И тъй като това е може би първият казус, при който се 

сблъскваме с такава ситуация, при условие, че е изготвена справка и 

се претендира дежурство, аз предлагам да не плащаме оттук нататък 

на повече от двама и това да бъдат присъствалите членове на 

ръководството или тези, които са подписали – съответно двама. 

В случая, доколкото разбрах от колегата Стойчева, 

председател и заместник-председател са подписали съответното 

писмо и предлагам да се редуцира възнаграждението за дежурство 

само за тези двама членове. Да стане публично известен този факт и 

наистина да се събират пет, седем, осем души за дежурство, за да 

изготвят справка, наистина в случая справката е подробна, но ми се 

вижда прекомерно.  

Аз искам само да докладвам, че миналата седмица, в 

четвъртък или във вторник беше, по мое предложение утвърдихме 

дежурство за двама члена – за председател и за секретар. Там обаче 

в справката, която ни бяха представили,  имаше дела – три или 

четири. Така че имаме прецедент за двама да сме заплатили и то 

членове на ръководството. Предлагам в този случай до председател 

и заместник-председател да се ограничим. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Баханов има 

думата.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Категорично възразявам да определя 

ЦИК на кои двама от петимата да изплаща, тъй като това е 
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дискриминационно. Може другите трима да са свършили работата, а 

председателят и секретарят само да са подписали писмото. 

Така че абсолютно категорично се противопоставям на 

изразените становища от колегата Ивков, подкрепени от колегата 

Николов – ние, ЦИК да определяме на кои двама от петимата да 

заплатим. Другият, по-справедлив подход, е евентуално да им 

изпратим на тях писмо и те да определят на кои двама да платим. 

Другото е да си хвърлят чоп. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Арнаудов има 

думата. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: В подкрепа на това, което каза 

колегата Баханов, аз мисля, че трябва с едно писмо да им укажем да 

определят двама човека, които да получат възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Бойкинова 

има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз считам, че следва да им 

платим извършеното дежурство. Съгласно получените писма досега 

30 общински избирателни комисии са ни уведомили, че нямат дела. 

На тези 30 общински избирателни комисии ние ще платим 

дежурство за нищо, за едно нищо – да напишат, че нямат дела. На 

още по-силно основание считам, че трябва да платим на тези, които 

поне са извършили справки, имат дела и съответно са ни дали 

информацията, макар и да бъдат пет, защото считам, че пък другите 

никакво основание нямат да получат възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Стефанова 

има думата. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, до този момент не е 

постъпвало искане за дежурство, в което в едно изречение по е-mail 

сме получили отговор, че няма образувани дела. Така че не смятам 

двата случая да бъдат отнесени под един знаменател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания има 

ли? Процедура по гласуване, колеги, на предложението на 

докладчика да не се изплаща на никого. Това беше предложението 
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на докладчика, на  господин Ивков беше да се изплатят на двама, на 

господата Баханов предложението е да се изплатят на всички, и на  

господин Арнаудов беше да се изпрати писмо и те да кажат на кои 

двама да се изплати.  

Започваме гласуването отзад напред. Започваме от 

предложението на госпожа Бойкинова – да се плати за проведено 

дежурство на всичките пет членове. 

Моля, гласувайте. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 5 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева); 

против – 11 (Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева).  

Предложението не се приема. 

Предложението на  господин Арнаудов е да изясняваме кои 

двама от петимата са работили.  Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);  против 

– 5 (Ивайло Ивков, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева). 

Предложението се приема. 

Колегата Георгиева има думата. Заповядайте, колега 

Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. Колеги, докладвам 

ви искане от Общинска избирателна комисия – Стражица, област  

Велико Търново, за изплащане на едно дежурство, дадено от 

председател и секретар, на 27.01.2020 г. във връзка с подготовка, 

отговори на писма, входирани в Общинската избирателна комисия. 

Приложена е справка за извършената дейност, както и 

счетоводна справка и контролен лист. Сумата е 121,03 лв. 
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Предлагам ви с протоколно решение да одобрим за Общинска 

избирателна комисия – Стражица, възнаграждение за едно 

дежурство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Едно дежурство, двама 

души, че нямат дела. 

Има ли изказвания, колеги? Няма изказвания. 

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против – 4 (Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Стефка Стоева).  

Предложението се приема. 

Обяснявам, колеги, отново отрицателния си вот. Писмото, 

което сме поискали, е в смисъл да се изпратят решения, не да ни се 

дават отговори: няма решение, и затова да се събират хора, за да 

кажат, че няма въобще такива решения. Написали сме, че няма да 

провеждат заседания и няма да изплащаме възнаграждения. Какво 

гласувате сега?!? Не било заседание,  било дежурство! 

Така че, съжалявам, на всички такива искания, които идват, 

аз ще продължа да гласувам по този начин. 

Заповядайте, колега Георгиева, за следващия Ви доклад. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви искане от 

Общинска избирателна комисия – Сливо поле, област Русе, за 

дадени две дежурства, съответно на 22.01.2020 г.  и 28.01.2020 г. във 

връзка с подготовка на писма, постъпили от Районна прокуратура – 

гр. Русе, и писмо, постъпило от кмета на община Сливо поле и 

съответно изисквана информация по тези писма. 

Дежурствата са дадени от по двама души – заместник-

председател и секретар. Сумата е 228,76 лв.  

Предлагам ви да одобрим тази сума за Общинска избирателна 

комисия – Сливо поле, за двете дежурства, и пак подчертавам, в 
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които са подготвени отговори на писма, постъпили от Районна 

прокуратура – Русе, и кмета на община Сливо поле. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Най-после различен 

случай! 

Има ли въпроси към докладчика? Изказвания, колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

одобряване изплащането на предложеното възнаграждение за две 

дежурства на ОИК – Сливо поле. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –  няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Георгиева, за следващия Ви доклад. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Имам още едно искане, което ще 

ви докладвам. Колеги, от Общинска избирателна комисия – Мездра, 

област Враца е постъпило искане за дадено дежурство на 

27.01.2020 г. от председател, секретар и член във връзка с 

подготовка на отговор на писмо, получено от Централната 

избирателна комисия – справка за образувани дела. Няма образувани 

дела в Мездра във връзка с преминалите избори. 

Сумата е 174,23 лв. 

Предлагам да я одобрим с наше протоколно решение за 

Общинска избирателна комисия – Мездра. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Същият случай, 

колеги – двама души да ни отговорят, че нямат решения. 

Има ли изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против – 5 (Мирослав 

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

Йосифова). 

Предложението се приема. 

 

Колегата Андреев има думата. Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпили две искания от страна на Общинска избирателна комисия 

– Карлово, област Пловдив. 

Първото искане е с вх. № МИ-27-38 от 23.01.2020 г. То е за 

изплащане на възнаграждение за проведено дежурство на 

15.01.2020 г., което е дадено от председател и заместник-

председател и е във връзка с изготвянето на отговор на постъпило 

писмо-сигнал от страна на гражданин, който уведомява за наличието 

на конфликт на интереси съгласно Закона за противодействие на 

конфликта на интереси по отношение на кмета на гр. Калофер.  

По време на дежурството са дадени указания за правилното 

попълване на сигнала, тъй като в него липсват данни по отношение 

на лицето, което е подало сигнала. Тъй като комисията е приела, че 

този сигнал представлява и жалба, да може да бъде окомплектовано 

като жалба съгласно решението на Централната избирателна 

комисия. 

В тази връзка отделно от това е подготвено и самото 

заседание, което е проведено на 20.01.2020 г. То също е проведено 

във връзка с разглеждането на сигнала, който е постъпил от Н. Й. и 

който е изпратен в копие и до Централната избирателна комисия по 

отношение на наличието на конфликт на интереси съгласно чл. 67 от 

Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито имущество по отношение на кмета на гр. Калофер. 

Затова ви предлагам да бъде изплатено дежурството на 

председател и заместник-председател. 



21 

 

Заседанието е проведено на 20.01.2020 г., като на него са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

осем членове. Проведено е във връзка с постъпилия сигнал, който е 

разгледан подробно, докладван е от председателя. В тази връзка е 

взето съответно решение да бъдат изискани решенията от 

Административен съд, с които е установен конфликт на интереси и е 

наложена съответната санкция на кмета на гр. Калофер, както и да 

бъде поискано, съответно да бъде представено и решението на 

Върховния административен съд във връзка с поисканата 

информация, за да може и да бъде разгледано. 

В доклада изрично е посочено от председателя, че писмото е 

адресирано както до ОИК – Карлово, така и съответно до 

Централната избирателна комисия. При постъпването му ние също 

ще го разгледаме, въпреки че два пъти е постъпвало в Централната 

избирателна комисия, доколкото се разбира съответно от доклада, 

който е направен от председателя по време на заседанието, като в 

единия случай то е било препратено по компетентност на 

Общинската избирателна комисия за разглеждане. 

Затова ви предлагам да бъдат изплатени както дежурството, 

така и проведеното заседание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, 

обстойния доклад на колегата Андреев. Има ли въпроси? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

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

Йосифова, Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете доклада си, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Второто искане за изплащане на 

дежурство на членове на Общинска избирателна комисия – Карлово, 

е с вх. № МИ-27-41 от 24.01.2020 г. Дежурствата са дадени от 
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председател, заместник-председател и двама членове и са свързани с 

дадено писмо до Районна прокуратура – Карлово, както и 

изготвянето на писмо за изискването на решението от 

Административен съд  и съответно събирането на решенията от 

Върховния административен съд. 

В случая са извършени две различни действия. В тази връзка 

тук е въпросът да се прецени дали да бъде изплатено 

възнаграждение на четиримата членове, тоест, на председател, 

заместник-председател и двама членове, или то да остане, както до 

момента е практиката на Централната избирателна комисия, да 

бъдат изплащани дежурства само на двама, като в случая също би 

трябвало да бъде определено от нас на кои двама да бъде изплатено. 

Тоест, от една страна е пуснато искане и е извършена справка 

за изпращане на писмо до Районна прокуратура във връзка с 

изискването на информация по отношение на ултиматума на  

господин Бонев, който явно е получил във връзка с Решение № 171-

МИ от 23.10.2019 г. от Общинска избирателна комисия – Карлово. 

Второто е изготвяне в изпълнение на решение от проведеното 

заседание на писмо, с което да бъдат изискани решенията от 

Административен съд, тоест, цялото дело от Административния съд 

във връзка със сигнала за конфликт на интереси и съответно 

решението на Върховния административен съд. 

Моето лично предложение е, така или иначе, да им бъде 

изплатено и на четиримата, но вече Централната избирателна 

комисия да прецени дали за тези две различни, отделни действия 

трябва да четиримата да бъде изплатено – поотделно на двама и на 

двама или само на двама от тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Кои са присъствали? 

Председател, заместник-председател и двама членове? 

Имате думата, колеги. Там си има проблем, знаете, и с други 

доклади. Госпожа Иванова обичайно е докладчик.  Имате думата за 

изказвания, предложения. Не виждам. 
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Моля, процедура по гласуване предложението на докладчика 

за изплащане на дежурства за председател, заместник-председател и 

двама членове. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

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

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

Предложението се приема. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Искането е с вх. № МИ-2-55 от 

31.01.2020 г. и е от община Куклен за проведено заседание на 

27.01.2020 г. Заседанието е било необходимо, за да вземат решение. 

Те са взели решение, което прилагат, за прекратяване пълномощията 

на един общински съветник и на негово място обявяват за избран 

другия, следващ от листата на съответната политическа сила. 

Преминала е през счетоводна справка и има съответния 

контролен лист от нашия финансов контрольор. Касае се за 

изплащане на възнаграждение за участие в заседание на членовете 

на комисията, които са осем, един секретар, двама заместник-

председатели и председател на обща стойност 497 лв. без 

осигурителните вноски. 

Предлагам да се изплати възнаграждението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Има ли въпроси? Не виждам.  

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против – няма. 
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Предложението се приема. 

Колега Стефанова, заповядайте. Поискахте да Ви върнем в 

тази точка. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с изпратено 

наше писмо с № МИ-15-58 от 23.01.2020 г. до всички общински 

избирателни комисии за изпращане на искане, придружено със 

справка в табличен вид, както и с акцентиране върху това, че за 

изготвянето на справката в таблица не се дължи възнаграждение за 

дежурство,  и проведен разговор с госпожа Таня Йосифова за 

необходимост от уточнения за проведените дежурства на членове на 

ОИК през месец януари с Общинска избирателна комисия – 

Несебър, сме получили писмо с вх. № МИ-27-49 от 05.02.2020 г., 

придружено със справка за проведените заседания и дежурства 

относно искане на възнаграждение. В табличен вид са попълнени 

дежурствата за 03.01.2020 г., за 09.01.2020 г., за 10.01.2020 г., на 

13.01.2020 г. – заседание, дежурство на 16.01.2020 г., на 24.01.2020 

г., заседание на 27.01.2020 г., дежурство на 28.01.2020 г. и едно 

неуточнено дежурство, което няма дата, във връзка с проверяване на 

електронната поща от член на комисията. 

Справката е попълнена с дежурство, което е проведено в дата 

с точни часове. Мога да ви кажа и основанията. Заседанията са 

проведени на 13.01.2020 г. за разглеждане на писмо, получено от 

ЦИК, за подаден сигнал, а на 27.01.2020 г. е за разглеждане на писмо 

от председателя на Общинския съвет – Несебър, със заявление от 

Николай Киров, избран общински съветник от листата на БСП. 

Приложени са протоколи от проведените заседания. 

Дейностите по дежурствата са описани подробно в табличен вид. 

Предлагам на 03.01.2020 г. да не изплащаме дежурство във 

връзка с това, че то е проведено единствено за изготвяне на ведомост 

до общинската администрация за изплащане на възнаграждение и 

съгласно наше писмо такова възнаграждение не дължим. А за 

другите дежурства, които са проведени на 9 януари, 10 януари, 24 и 

28 януари да бъдат изплатени. Там дежурствата са проведени от по 
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двама члена. Също така да бъдат изплатени и двете заседания на 

комисията. Размерът на задължението е 1901,90 лв. 

Имаме контролен лист от финансовия контрольор с подробна 

справка, като в справката имаме допусната техническа грешка за 

дата на проведено заседание. Ще бъде коригирана – вместо 27 е 

написано 17. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладвахте едно 

дежурство без определена дата, на определен член. Не стана ясно. Аз 

очаквах за него да докладвате. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: В таблицата е отразено 

дежурство за проверка на електронна поща без конкретна дата, което 

не подлежи на изплащане. 

Първото дежурство е на 03.01.2020 г. само за изготвяне на 

справка към общината за изплащане на възнаграждение. Това 

отпада. На 09.01.2020 г. има проведено дежурство от 8,00 ч. до 

12.00 ч. за завеждане, обработка, изготвяне на отговор на постъпило 

искане от председателя на Общински съвет – Несебър, и свикване на 

заседание във връзка с получено писмо от ЦИК за получен сигнал. 

Това – да. На 10.01.2020 г. – подготовка за заседание, насрочено за 

13.01.2020 г. по повод писмото  и изготвяне на проекторешение. На 

13.01.2020 г. има заседание. На 16.01.2020 г. имаме изготвяне на 

писмо за допълнително уточнение към наше писмо по указание на 

Таня Йосифова. На 24.01.2020 г. имаме изготвяне на писмо относно 

наличието на дела по оспорване решенията на ОИК. Изготвено е 

писмо със справка. На 27.01.2020 г. имаме заседание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За какво е заседанието 

на 27.01.2020 г.? 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Разглеждане на писмо от 

председателя на Общинския съвет във връзка със заявление от 

общински съветник за прекратяване на мандат. Другото е становище 

във връзка с изходящо писмо от общинска администрация. Това е 

като дневен ред.  
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На 28.01.2020 г. имаме дежурство, на което са приели един 

брой заявление за отказ от встъпване в пълномощие на общински 

съветници, насрочване на следващо заседание – на 04.02.2020 г., но 

за него нямаме искане. 

Последното е без конкретика – ежедневна проверка на 

електронната поща, отнема между 30 и 40 минути.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Йосифова 

иска думата. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Аз предлагам, колеги, тъй като беше 

докладвано, че на 09.01.2020 г. само четири часа са се събирали, на 

10-ти да не се плаща, както и на 28.01.2020 г.  Тоест, на 10 и на 28 

януари да не се плаща. Това е моето предложение. Просто са могли, 

пък и не попада така, както го докладвахте, в…. А, и на 13-ти – да, и 

на 03.01.2020 г. да не се плаща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Стефанова 

има думата. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, аз поддържам 

предложението си единствено на 03.01.2020 г. и това дежурство без 

дата да отпаднат, а другите дежурства заедно с двете проведени 

заседания – на 13.01.2020 г., на 27.01.2020 г., и дежурствата на 9, 10, 

24 и 28 да останат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Колега Стефанова, очевидно сложна е преписката. Предлагам 

всички да се запознаят и да го отложим за следващото заседание, ако 

не възразявате. Моля, вижте всички заседанията и дежурствата. 

Оформят се две мнения. Да не прибързваме с гласуването.  

Докладчикът дали е съгласен да го оттегли за следващото 

заседание? 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да, съгласна съм. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. 

 

Продължаваме, колеги, с точка пета от дневния ред: 
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5. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 

Думата има колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

жалба от Веселина Ганчева Василева срещу Решение № 198-МИ на 

Общинска избирателна комисия – Добричка, за предсрочно 

прекратяване пълномощията й като общински съветник и обявяване 

на следващия. 

Жалбата предлагам да се изпрати по компетентност на 

Административен съд -Добрич, който е компетентен съгласно 

разпоредбите на ЗМСМА. Решенията и отказите за предсрочно 

прекратяване на пълномощията на общински съветници могат да се 

обжалват по реда на чл. 459 пред съответния Административен съд. 

Във връзка с така подадената жалба ви докладвам и 

постъпило писмо от кмета на Общинска избирателна комисия – 

Добричка, които ни препращат жалбата на кмета на общината 

против решението на Общинска избирателна комисия – Добричка, с 

което е задължила общинската администрация да представи щатното 

разписание. Ние сме се произнесли с Решение № 1744. Оставили сме 

без разглеждане жалбата и съответно Общинската избирателна 

комисия – Добричка, са препратили становище до Окръжна 

прокуратура – Добрич, и до председателя на КПКОНПИ относно 

отказа на общината да представи документите.  

Но независимо от техния отказ, както ви докладвах, те са се 

произнесли с Решение № 198-МИ  и съответно са обявили 

следващия от листата. Въз основа на документи от НАП и служебна 

проверка са обявили следващия за избран общински съветник, без да 

има изричен диспозитив, че се прекратяват пълномощията на 

жалбоподателката Веселина Ганчева Василева, която с настоящата 

жалба обжалва това решение. 

Предлагам да изпратим жалбата по компетентност на 

Административен съд – Добрич. 



28 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има 

ли, колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на подадената 

жалба по компетентност на Административен съд – гр. Добрич. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Продължаваме с Общинска 

избирателна комисия – Добричка. 

Постъпил е сигнал от Ярослава Желязкова Василева. 

Сигналът е адресиран до Централната избирателна комисия, до 

Общинска избирателна комисия и до КПКОНПИ. В нея се твърди, 

че Даниела Атанасова Йорданова, общински съветник в община 

Добричка, е едноличен търговец и като такъв има сключен договор 

за наем за помещение в с. Победа и счита, че се касае за 

несъвместимост на основание чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА, която 

разпоредба забранява избраните общински съветници да бъдат 

еднолични търговци, членове в управителните органи на дружества, 

които имат сключени договори с общински предприятия и с 

общината и съответно в едномесечен срок от избирането им следва 

да предприемат действия по прекратяване на тази несъвместимост. 

Сигналът ви го докладвам за сведение, тъй като компетентна 

е Общинската избирателна комисия и видно от придружителното 

писмо, че е изпратен и до нея. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали се намират два проекта за решения. Те са по жалба на С. 

Я. Е. срещу Решение № 150-МИ на Общинска избирателна 

комисия – Дряново. 
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Производството пред Общинската избирателна комисия е по 

повод уведомление от общински съветник, че друг общински 

съветник е в несъвместимост на основание чл. 30, ал. 6, а именно, че 

има сключен договор с общината. Аналогичен казус с Общинска 

избирателна комисия – Добричка. Съответно Общинската 

избирателна комисия със свое Решение № 147 е разгледала 

постъпилия сигнал, но не е постигнала необходимото мнозинство за 

вземане на решение. Така постановеното решение е обжалвано пред 

Административен съд – Габрово, който отменя решението на 

Общинската избирателна комисия като незаконосъобразно. 

Съответно в срока за обжалване комисията провежда заседание дали 

да обжалва или не това решение на Административен съд. Последва 

ново отхвърлително решение, няма мнозинство от 2/3 за обжалване, 

поради което решението е влязло в сила към настоящия момент и 

жалбоподателят счита, че това решение следва да бъде обжалвано от 

Общинската избирателна комисия. 

Предлагам ви да оставим без разглеждане жалбата като 

недопустима.  

Това, което се обжалва, е по повод заседание, проведено от 

Общинска избирателна комисия дали да обжалват решението на 

Административния съд  или да го изпълнят. Комисията е решила, че 

няма да го обжалва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада на 

госпожа Бойкинова.  

Ако няма други становища, моля, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

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

Решението се приема. 

Решението има № 1751-МИ. 

Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, другото решение  

е идентично. Обжалва се Решение № 149. Казусът е абсолютно 

идентичен. Касае друг общински съветник и съответно 

производството е пак по получен сигнал, пак за несъвместимост 

заради това, че има договор, сключен с общината. По същия начин 

Общинската избирателна комисия не е постигнала мнозинство от 2/3 

дали да прекрати или не пълномощията, обжалвано е пред съда, 

съдът е отменил тяхното решение и съответно не са постигнали 

мнозинство дали да го обжалват или не. 

Поради това аз считам, че жалбата следва да оставим без 

разглеждане като недопустима, тъй като това решение на Общинска 

избирателна комисия не е индивидуален административен акт. То 

има организационно-технически характер и липсва правен интерес. 

Отделно това е въпрос на оперативна самостоятелност на ОИК дали 

да обжалва или не едно съдебно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние не създаваме ново 

правно положение. Оставяме без разглеждане. Нищо не сме 

променили. Казахме, че пред нас не подложи, но на съда да подлежи 

на обжалване. 

Колеги, по същество на спора не виждам някой да има друго 

мнение. Не е индивидуален административен акт. Въпросът е 

процесуален - нашето решение подлежи ли на обжалване и пред кой 

съд. Пред Върховния административен съд! Да го изпратим там. Да 

запишем вместо, че подлежи на обжалване пред Административен 

съд – Габрово, да запишем Върховния административен съд. Ако 

той счете, че това не е негова компетентност, ще го изпрати на 

АССГ. Спомняте си, че имаме такива случаи. 

Така че да запишем Върховния административен съд.  

А какво качество има жалбоподателя Стефан Янков Енчев? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Той е представител на Местна 

коалиция „Партия на зелените“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли, колеги, други 

бележки към проекта за решение? Добре, разбрахме, че е 

представител на местна коалиция в Дряново. 

Колеги, процедура по гласуване на решението с направената 

корекция в диспозитива. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1752-МИ. 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали се намира съдебно-компютърна 

техническа експертиза по дело № 16423. Делото беше насрочено за 

07.02.2020 г. Процесуалното представителство е осъществено от 

юрисконсулта Радославова. Експертизата потвърждава, че 

приложения по делото аудио-видеозапис съдържа данните, които са 

описани в акта за установяване на административно нарушение. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви за сведение постъпило възражение от В. В. К. 

срещу акт № 12-МИ и № 35-МИ на Централната избирателна 

комисия. 

Уважаеми колеги, както ви докладвах в предходно заседание, 

на 13.02.2020 г. има насрочено дело в Районен съд – Русе, по жалба 

на Р. Р. По делото е призована и госпожа Стоева в качеството й на 

актосъставител. Предлагам да изпратим становище от името на 

Централната избирателна комисия. Считам, че не са налице 

основания за процесуално представителство и поемане на разноски 

до Районен съд – Русе, тъй като актът за установяване на 

административно нарушение е издаден въз основа на документи, на 
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писмени доказателства, които са приложени по делото и съответно 

взимаме становище и за това, че то може да бъде решено и без 

събирането на гласни доказателства, а именно изслушването на 

председателя на Централната избирателна комисия в качеството й на 

актосъставител.  

Становището е изготвено от юрисконсулт Радославова. 

Качено е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Моля да 

го погледнете и да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И на другите съдилища 

сме изпращали това становище, колеги. Известно ви е.  

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

да изпратим предложеното становище до Районен съд – Русе. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред: 

6. Доклад за извършен анализ и годишна оценка на 

съществените рискове за 2019 г. 

Госпожа Стефанова има думата. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали е публикуван доклад от 

комисията, определена със заповед № 03-АД от 15.01.2020 г. във 

връзка с извършване на анализ и годишна оценка за съществените 

рискове за 2019 г. в Централната избирателна комисия, както и 

Приложение 1 „Риск регистър“ и Приложение 2 „Преглед на 

действащите вътрешни правила“, предложение за приемане на 

разработените вътрешни правила и процедури, както и тези, които 

подлежат на актуализация от анализа, който извърши комисията. 
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Докладът съдържа съществените рискове при изпълнение на 

дейността на ЦИК за 2019 г., като те подробно са описани в „Риск 

регистъра“ с предприетите действия и допълнителни действия, 

които следва да се извършат оттук-нататък. Целият анализ е 

направен, като са спазени вътрешните правила, които 

актуализирахме през февруари 2019 г., както и актуализираната 

стратегия за системите на финансово управление и контрол в 

Централната избирателна комисия. 

Моля да се запознаете. В Риск-регистъра сме 

идентифицирали, анализирали и описали действията на 

съществените рискове, които са обхванали всички области съгласно 

методиката на Министерство на финансите и законовите разпоредби 

от него. Това са девет области: философия и стил на управление, 

управленски методи и контрол, човешки ресурси и командировки, 

външни регулаторни фактори, финансов фактор, надеждност и 

сигурност на информацията, служебната информация и електронния 

обмен на информацията.  

Този доклад ще бъде базов за изготвяне на годишния доклад, 

който трябва да се предостави на Министерство на финансите, както 

и да се попълни въпросникът за управление на системите за 

финансов контрол, които трябва да изготви финансовият 

контрольор. Съгласно Вътрешните правила за финансово 

управление и контрол директор Дирекция „Администрация“ 

госпожа Манолова трябва да подготви проект на стратегическите 

годишни цели за 2020 г., които да съгласува с председателя на 

комисията и комисията да ги одобри, за да може след това да се 

извърши отново годишен анализ. Анализът е допустим да се 

извършва и на шестмесечие от специално насрочена комисия по 

изпълнение на годишните цели. 

Целите в Риск-регистъра съответстват на областите, които 

обхваща финансовото управление и контрол в Централната 

избирателна комисия. Те са съгласувани и с проекта на въпросник за 

финансовото управление и контрол за Министерство на финансите. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тежък и много сложен 

доклад, колеги. Предлагам да бъде днес за запознаване и да го 

обсъдим и приемем в някое от следващите заседания. Това е сложна 

материя. В доклада на комисията има две таблици отделно от 

приложенията. 

Друго предложение има ли освен това за запознаване и 

разглеждане на следващите заседания? Всички колеги го виждат. 

Ако няма други предложения, сега остава за запознаване 

докладът на комисията и ще го обсъдим в следващи заседания.  

Заповядайте, колега Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, аз искам да акцентирам, 

че този доклад е вътрешен и той е базиран на Вътрешните правила, 

които приехме 2019 г. през месец февруари за изготвяне на доклад и 

попълване на Риск-регистър. 

Докладът ФУСФУК, който подлежи на представяне към 

Министерство на финансите заедно с въпросника е отделен доклад, 

изготвен от финансовия контрольор и той ще бъде одобрен от 

комисията през март месец. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, всички сте го 

намерили заедно с двете приложения – регистър и списък. 

Колеги, в следващото заседание ще бъде обсъден докладът на 

комисията. Моля, запознайте се. 

 

Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред: 

7. Разни. 

Колегата Николов има думата. Заповядайте, колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо от предходното 

заседание с вх. № ЕП-04-02-57 от 04.02.2020 г. Можете да го видите 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от предходно 

заседание. Със същото писмо заместник-директорът на ОД на МВР – 

Кюстендил, ни запитва едно конкретно физическо лице – български 

гражданин, дали е имал право да гласуване и, ако е нямал, какви са 
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правните основания за това. Запитването е по повод изглежда на 

проверка, която се осъществява в МВР относно това, че лицето е 

нямало право да гласува. По указния от предходното заседание съм 

подготвил ново писмо, което можете да видите във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали. То е за днешното заседание и е под 

№ 3552. 

По указания от предходното заседание направих справка тази 

сутрин с помощта на госпожа Радославова в Национална база данни 

„Население“ и се установи, че конкретното физическо лице има 

постоянен адрес в гр. Кюстендил, съответната улица, с право да 

гласува в секция № 4 от 15 юни 2000 г., а настоящият му адрес е в с. 

Жиленци, което е в община Кюстендил, от 04.09.2003 г. Тоест, и 

двата му адреса към датата на произвеждане на европейските избори 

са били на територията на Република България. 

Гражданинът е вписан в Част ІІ на списъка, където се вписват 

само граждани на Европейския съюз според мен поради грешка на 

секционната избирателна комисия. Очевидно той не е бил в списъка, 

явил се е с личната си карта и те са го вписали в Част ІІ, поради 

което спрямо него в момента се провежда тази проверка.  

Въпросът, който е отправен към нас, е правен. Аз предлагам, 

както и предходния път, да укажем на органите на МВР да се 

запознаят със съдържанието на чл. 350 от Изборния кодекс  във 

връзка с § 1, т. 2, буква „а“ от Допълнителните разпоредби. Да им 

дадем тази нова информация относно постоянния му адрес и 

настоящия адрес. Те си имат достъп до нея, разбира се, имат достъп 

до База данни „Население“, да укажем, че в Част ІІ в списъците са 

само граждани на Европейския съюз и че могат да се сдобият със 

самите избирателни списъци от общинската администрация в 

Кюстендил. 

Това е предложението ми за писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Колегата Ивков има думата. Заповядайте, колега Ивков. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам по изключение, доколкото 

тук след направената вече подробна справка се оказва, че 

гражданинът е имал активно избирателно право. Да отбележим това 

изрично, ние сме специалният орган, който  има специални знания в 

тази част на Изборния кодекс. В другите случаи да си продължим 

само фактите да описваме – кои имат право и че е имал настоящ 

адрес, без да взимаме отношение за това извършено ли е нарушение. 

Но тук предлагам в предпоследния абзац, за да приключа, 

след „074“, тоест, съответният гражданин е имал право да гласува, 

макар и да не е следвало да бъде вписван от секционната 

избирателна комисия в Част №№ От избирателния списък. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм с добавката на 

колегата Ивков към абзац трети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други въпроси и 

допълнения има ли? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. Гласуваме писмото до 

МВР – Кюстендил. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Николов, за следващите ви доклади. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, докладвам ви за сведение 

писмо с вх. № МИ-15-93/1 от 07.02.2020 г., петък, пристигна първо 

по телефона информация, че Общинска избирателна комисия – 

Ветово, се отказва от това да ползва като доказателствено средство 

по висящо дело пред Административен съд – Русе, заключения на 

вещо лице. Депозирали са молба в Административен съд – Русе. С 

писмо от 07.02.2020 г. ни уведомяват, че във връзка с искането за 

внасяне на депозит в размер на 500 лв. по административно дело 

№ 68 ви уведомявам, че е подадена молба за оттегляне на същото.  
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Докладвам го, защото на предходното заседание приехме 

протоколно решение за утвърждаване на разход от 500 лв. за вещо 

лице. Такъв разход не е необходим.  

Докладвам писмото за сведение. 

Трети въпрос докладвам, колеги. Това трябваше да бъде към 

точка първа от дневния ред, но в хода на заседанието се получи 

допълнителна информация. 

Първо, на 07.02.2020 г. с писмо № 15-108 Общинска 

избирателна комисия – Луковит, ни информира за свое Решение 

№ 143 от 04.02.2020 г. С решението е обявено предсрочно 

прекратяване пълномощията на кмета на кметството в с. Карлуково. 

Гражданинът е починал, основанието за прекратяване на 

пълномощията е чл. 42 ал., т. 13 от ЗМСМА. 

Бях приготвил писмо именно за т. „Разни“ до ГД ГРАО  с 

искане на информация към 04.02.2020 г. какъв е броят на 

избирателите по постоянен адрес. Но в хода на настоящото 

заседание пристигнала още две писма от Общинска избирателна 

комисия – Луковит, с днешна дата. С първото те ни призовават да 

сезираме президента на републиката за насрочване на частичен 

избор и са ни изпратили също така вече в оригинал конкретното свое 

решение № 142, а, разбира се, и протоколът от своето заседание. С 

второто писмо обаче ни казват, че са извършили служебна справка в 

ГД  ГРАО при община Луковит, като броят на жителите с постоянен 

адрес в с. Карлуково е 622. Според справка, която се направи на 

базата на нашите данни към 21 декември обаче, 620 души е било 

населението на Карлуково към 21 февруари, тоест, има тенденция на 

растеж. 

При това положение считам, че не е необходимо да 

отправяме нарочно писмо до главния директор на ГД ГРАО – имаме 

удостоверителен документ от база данни ГД  ГРАО  при община 

Луковит, изпратен ни от Общинската избирателна комисия и 

предлагам още днес да приемем решение, с което да сезираме 
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президента Републиката. Тоест, затова казвам, че проектът, който 

предлагаме, е към точка „Разни“.  

Моля, да се запознаете с проекта. Той е под № 4360 във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание. В 

11,33 ч. подготвил съм и съответното писмо в проекта и по-

специално да изтъкна, че с третия абзац с писмо с вх. № МИ-15- 

108/1 от 11.02.2020 г. Общинска избирателна комисия е уведомила 

Централната избирателна комисия, че съгласно справка, изготвена 

от отдел ГРАО при община Луковит, броят на жителите по 

постоянен адрес в с. Карлуково е 622, поради което кметство 

Карлуково отговаря на изискванията по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ. 

Правя си една автокорекция. Както в проекта за решение, 

който е пред вас, така и в писмото, вместо заверено копие от 

Решение № 143 и заверено копие от протокол № 39 от 04.02.2020 г.  

Изпратили са ни самите оригинали на двете решения. Да изпратим 

на президента оригиналите от протокола и оригинала на решението.  

Това е и в писмото. 

Ще моля за две решения – за утвърждаване на писмото и 

разбира се, за приемане на решението с което сезираме президента а 

Републиката за необходимостта от частичен избор в Карлуково. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

изказвания, други бележки към предложения проект за решение – 

частичен избор за кмет на кметство Карлуково.  

Ако няма други становища, моля, колеги, процедура по 

гласуване на решението. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1753-МИ. 
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Колеги, аз искам да ви върна към доклада за Ветово. Имаме 

протоколно решение на комисията, с което сме одобрили разход от 

500 лв. възнаграждение за вещо лице, съдебно-техническа 

експертиза в Административен съд – Русе. Не е изплатено. С 

последващо искане сме уведомени, че е отпаднало основанието за 

изплащане на това възнаграждение, защото е направен отказ от 

исканата експертиза. Но ние имаме такова протоколно решение. 

Предлагам да гласуваме ново, с което да го отменим поради 

отпаднало основание. Процесуално ми се струва, че е по-чисто. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на това протоколно 

решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Подлагам на гласуване, колеги, писмото, с което да изпратим 

до президента на Републиката току-що гласуваното решение, с което 

предлагаме да се  насрочи частичен избор за кмет на кметство 

Карлуково. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Николов, за следващия Ви доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

връзка със задължението за депозиране пред Комисията за 

противодействие на корупция и отнемане на незаконно придобитото 
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имущество в срок до 15-ти май на годишните декларации за 

имуществото и интересите и поставени въпроси относно начина, по 

който се отразяват командировките в чужбина на стр. 8 от Част І от 

декларацията, съм подготвил писмо-искане за становище до тази 

комисия. Писмото може да го видите във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали под № 3564-КПКОНПИ. 

Проблемът се състои в следното. Следва да се декларират 

всички пътувания в чужбина през съответната година от лицата, 

заемащи висша публична длъжност, лично техни, членовете на 

техните семейства, с изключение на три случая. Първият случай, 

когато са финансирани със собствени пари. Вторият случай е когато 

са финансирани от бюджета на съответната организация. Третият 

случай е, когато са финансирани с публични средства. 

В нашата практика – коментирах и с колегата Цанева – са 

възможни три случая. Първият случай командировката в чужбина е 

изцяло със средства на ЦИК. Вторият случай командировката е на 

разноски на приемащата държава или международна организация и е 

възможна комбинация между двете.  

От тази гледна точка предлагам да обясним на Комисията за 

противодействие на корупция и отнемане на незаконно придобитото 

имущество ситуацията с нашите командировки, да подчертаем, че 

никога тези разходи не са за сметка на частна компания или 

физическо лице и да поставим още две въпроса по същество. 

Първият – заплатените разходи от друга държава или международна 

организация, защото имаме и такива случаи, следва ли да се приемат 

за публични средства по смисъла на чл. 37, ал. 1, т. 10 от Закона за 

противодействие на корупция и отнемане на незаконно придобитото 

имущество.  

Вторият въпрос е в зависимост от отговора на първия – 

следва ли тези командировки извън страната да се декларират на ред 

2.2, стр. 8, Част І от годишните декларации за имущества и интереси 

при условие, че са заплатени със собствени средства на Централната 
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избирателна комисия и/или с публични средства, предоставени от 

приемащата държава и съответно международна организация. 

Касае се специално за организациите, в които ние членуваме 

и в които мисля, че тази година дори не се е случвало да получаваме 

финансиране от тях. Тоест, това може да отпадне. Тази година само 

други държави са били наши домакини и съответно са поемали 

разноски.  

Това е писмото, което предлагам да изпратим. Да се 

надяваме, че ще получим своевременен отговор. Касае няколко 

души от този състав на ЦИК, не целия състав, разбира се.  

Според мен също, когато става дума за такъв тип 

организации, в които ние членуваме, средствата, с които те 

разполагат, са публични и също не следва да се декларират. 

Моето мнение е, че не следва да се декларират командировки, 

които са финансирани от приемаща държава или приемащи 

международни организации, с които ние работим по същество. 

То писмо би имало значение евентуално с оглед на 

актуалното мнение на компетентния орган. Иначе срокът е 15 май. 

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, въпросът е от 

практическо значение. Аз предлагам да се запознаем с писмото, да 

го обмислим и да го върнем отново на доклад в четвъртък. 

Други предложения? Няма. 

Колегата Войнов има думата. Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-22-11 от 10.02.2020 г. 

Писмото е от Д. В., която твърди, че когато отвори резултатите на 

гр. Хасково за местните избори, излиза гр. Елена. Моли да 

отстраним проблема.  

Всъщност проблем няма. При отваряне на резултатите за 

община Хасково излизат резултатите от втори тур. А в община 

Хасково втори тур е имало само в кметствата Брягово, Елена и 

Книжовник. Това Елена е село, а не е град. 
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Подготвил съм писмо до Диана Василева, което е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Предлагам следния 

отговор: „При отваряне на резултатите от изборите за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за община Хасково 

излизат резултатите от втори тур. В община Хасково втори тур е 

имало само в кметствата Брягово, Елена и Книжовник. Ако в ляво на 

екрана кликнете върху първи тур, ще се отворят резултатите за 

община Хасково от първи тур.“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за писмо. Има ли други предложения? Няма. 

Колеги, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева);  против –

няма.  

Предложението се приема. 

Госпожо Стефанова, заповядайте за доклад. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-103 от 

07.02.2020 г. сме получили отчет от госпожа Пеовска и госпожа 

Семерджиева, служители в Дирекция „Администрация“, които са 

взело участие в семинар, организиран във връзка с промените и 

изготвянето на електронното подаване на справка по чл. 73, ал. 6 от 

Закона за подоходно облагане на физическите лица. 

По-подробно можете да се запознаете с доклада във вътрешна 

мрежа. Обучението се е състояло на 29.01.2020 г. съгласно 

протоколно решение на ЦИК от 17.12.2019 г. 

Колеги, по електронната поща сме получили покана от 

Партия АБВ и от Партия МИР за дискусия на тема  „Бъдещето на 

машинното гласуване“. Дискусията ще се проведе на 13.02.2020 г. от 

10,00 ч. в пресклуба на БТА. Темата е относно машинния вот, както 

и предприемане на действия относно осъществяването на 

машинното гласуване.  
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От предходно заседание знаем, че Партия МИР има 

разрешение на Столична община да позиционира пункт пред 

сградата на Народното събрание във връзка с демонстрация на 

машинното гласуване, както и подписка за него. 

И двете партии са за машинното гласуване и предприемане на 

действия за осъществяването му още сега. Мога да вметна, че всички 

ние знаем, че те демонстрират българската машина за гласуване, че 

тя има нужда от усъвършенстване, за да може да отговаря на 

техническите спецификации и законовите изисквания, както и на 

пазарната си цена и може би трябва да се поработи в тази посока. 

Докладвам го за запознаване. Ако някой има други 

предложения, можем да ги обсъдим. 

В самата покана няма покана и участници. Това, което имаме 

като информация, е само, че тя е от Партия АБВ и от Партия МИР. 

Аз ви докладвах малко по-подробна информация във връзка с писмо 

от Столична община, че Партия МИР имат пункт пред сградата, 

който ще продължи да действа до края на месеца. 

Акцентирах на нашето мнение на база опита от предходните 

избори и от това, което сме видели при демонстрацията на 

българската машина за гласуване, че тя има нужда от 

усъвършенстване, за да може да отговаря на техническите 

спецификации, както и на законовите изисквания за осъществяване 

на машинно гласуване. Може би това е насоката, ако съвместно тази 

инициатива на Партия МИР и на Партия АБВ е работеща, да се 

работи с българските производители в тази насока.  

Смятам, че Централната избирателна комисия приема това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Имате думата.  

Има думата колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Те очакват някой да пристигне и да 

изрази становище на ЦИК. Ние това становище сме го публикували. 

Имаме един доклад, още един ще напишем или ще добавим в 
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сегашния си отчет. Така че становище един не може да изрази, може 

лично да изрази. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли колеги, които 

желаят да отидат и да участват в тази среща? Няма. 

 

Колега Солакова, имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

получени преписи от Укази №№ 20, 21 и 22 на президента на 

Републиката за насрочване на частични избори за кметове на 

кметства в кметство Къпиновци, община Исперих, в кметство 

Бозвелийско, община Провадия и кметство Соколаре, община Бяла 

Слатина. 

Докладвам го за сведение. Това е въз основа на предложение 

на Централната избирателна комисия за 14 юни. 

Докладвам ви за сведение постъпили оферти за тонер-касети. 

Знаете, имаме одобрено предложение от директора на Дирекция 

„Администрация“ за събиране на оферти. В този период явно ще 

постъпят и други оферти. Моля да се запознаете. 

Уважаеми колеги, на 25 ноември 2019 г. Централната 

избирателна комисия получи писмо-искане от Общинска 

избирателна комисия – Бобов дол, във връзка с обжалване на 

решението им за обявяване на резултатите за общински съветници. 

По искане на съда трябваше да бъде представен оригинал на 

секционен протокол заедно с разписката, издадена от Изчислителния 

пункт, както и предложението за решение на Общинската 

избирателна комисия. 

С писмо въз основа на протоколно решение на Централната 

избирателна комисия на 26 януари ЦИК предостави оригинали на 

документи за послужване по административно дело № 550 от 2019 г. 

на Административен съд – Кюстендил, за което е подписан и 

приемо-предавателен протокол, лично получени от секретаря на 

ОИК – Бобов дол. 
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На 07.02.2020 г. е постановено решение на Върховния 

административен съд по административно дело № 507 от 2020 г., с 

което се потвърждава решението на Административен съд – 

Кюстендил. Предлагам ви да изпратим писмо до Общинска 

избирателна комисия – Бобов дол и да поискаме да ни върнат лично 

предоставените оригинали на документи, така описани в писмото, 

както са били предоставени по приемо-предавателния протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Вижте, колеги, проекта, 

моля. Има ли изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, да продължите с докладите 

си. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка 

от директора на Дирекция „Администрация“ във връзка с изтекъл 

срока за подаване на документи за участие в подбор за длъжността 

„главен специалист-домакин“ в звено „Финансово-счетоводна и 

стопанска дейност“ в Дирекция „Администрация“ на Централната 

избирателна комисия. На 07.02.2020 г. е представена информация за 

постъпилите документи, списък и подробна справка. 

Докладната записка е с вх. № ЦИК-09-26 от 10.02.2020 г., за 

да можете да се запознаете всички. 

В тази връзка ви предлагам да определим комисия въз основа 

на нашето протоколно решение председателят да издаде заповед за 

назначаване на тази комисия, която да извърши съответно подбора 

съгласно приетите процедурни правила за извършване на този 

подбор.  
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Предлагам ви комисията да е в състав: госпожа Силва 

Дюкенджиева – заместник-председател, да е председател на 

комисията и членове на комисията  господин Ивков,  господин 

Мирослав Джеров, госпожа Валерия Бончева и  господин Димитър 

Стойнов. Резервни членове да са госпожа Силвия Стойчева и  

господин Димитър Димитров. 

Моля с протоколно решение за приемем комисията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли, 

колеги, други предложения? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в изпълнение на 

чл. 52 от Изборния кодекс ви предлагам да изпратим писмо до 

Националния статистически институт с искане на информация за 

размера на средномесечните заплати на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение в обществения сектор за последното 

тримесечие на 2019 г., както и да бъдем уведомявани при настъпили 

промени през 2020 г. и следващите години. 

Моля да одобрим текста на писмото. Проектът е във 

вътрешната мрежа. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване на писмото. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви заявление от 

госпожа Лилия Богданова от 10.02.2020 г. с искане да бъде 

прекратен трудовият договор, считаното 09.03.2020 г. по взаимно 

съгласие съгласно чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. В случай, 

че предложението не бъде прието, да се счита за предизвестие по чл. 

326, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда. 

Предлагам ви да одобрим прекратяването на трудовия 

договор, считано от 09.03.2020 г. на основание чл. 325, ал. 1, т. 1, за 

което председателят на ЦИК да уведоми госпожа Богданова. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против – 

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам получено писмо от община Борино с приложени 

документи за отваряне на помещения, в които се съхраняват изборни 

книжа и материали от назначена комисия от кмета на общината 

съгласно Решение № 1244 на Централната избирателна комисия за 

обработка на документите, подробно описани избори и национални 

референдуми, чийто срок за съхранение е изтекъл, включително за 

съставяне на акт за унищожаване на неценни документи. 
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За сведение ви докладвам, приобщава се едно писмо от 

община Тетевен към папката за отваряне на помещения и за 

прибиране на избирателните списъци след извършена проверка от 

ГД  ГРАО. 

Докладвам го за сведение. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от финансовия 

инспектор от 06.02.2020 г. Аз ви го докладвах, тъй като касае 

периода от 2014 г. до 31.12.2019 г. на Централната избирателна 

комисия, въпроси, които са посочени в писмото с подробно 

изясняване на случаите, в които Централната избирателна комисия е 

сключила договори за осигуряване на жилища на членове на 

Централната избирателна комисия. Вие знаете, че тези въпроси 

няколкократно са обсъждани в Централната избирателна комисия. 

Проектът на писмо се намира във вътрешната мрежа. Ако 

искате по-обстойно да се запознаете, можем да се даде почивка,  

госпожо председател. Ако сте запознати, накратичко ще ви 

докладвам основните неща. 

Уважаеми колеги, Централната избирателна комисия освен 

правните основания, които посочваме изрично от Кодекса на труда, 

от Правилника за прилагане на  Закона за държавната собственост 

при приемането на решенията си още през 2014 г., веднага след 

конституирането е имала предвид и практиката на Централната 

избирателна комисия  в годините. Във всички случаи членове на 

Централната избирателна комисия, които не разполагат със 

собствени жилища на територията на гр. София, където е 

седалището на ЦИК, за тях е направено необходимото, за да може 

Централната избирателна комисия не само да положи грижи за 

осигуряване на такива жилища, които са държавна собственост, след 

като не е успяла да бъдат осигурени такива, Централната 

избирателна комисия въз основа на проучване лично от страна на 

членовете или със съдействието на посреднически организации е 

сключила договори за наем, които са ползват от такива членове на 

ЦИК. Знаете, и през 2019 г. при новия мандат на Централната 
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избирателна комисия, отново по същия начин продължихме 

усилията, за да можем да се снабдим с жилища, които са държавна 

собственост, а в случай, че има такива налични, да бъдат 

предоставени на ЦИК като ведомствени, за да може да бъдат 

предоставени на членовете на ЦИК.  

Тъй като ЦИК не разполага с ведомствени жилища, по тази 

причина ние нямаме и правила за реда за ползване или наемане на 

такива.  

Вторият въпрос е свързан с режийните разходи за наетите 

жилища. Такива Централната избирателна комисия не изплаща те са 

за сметка на  ползвателите. Нямаме предвидени специални 

формуляри, които да бъдат оформени при настаняването на 

съответните членове, формално не са попълвани такива. Казах ви 

вече условията, на които отговарят членовете на Централната 

избирателна комисия и как са намирани жилищата.  

Моля да погледнете текста, който е изготвен във вътрешната 

мрежа. 

Уважаеми колеги, да, в третия абзац трябва да уточним 

възникването на правоотношенията на председател, заместник-

председатели, секретар и членовете на Централната избирателна 

комисия, като посочим съответната разпоредба от Изборния кодекс 

и да кажем, че председателят, заместник-председателите и 

секретарят се избират с решение на Народното събрание, а 

членовете се назначават от президента на Република България  с 

указ.  Характерът на правоотношенията е определен в Правилника за 

организацията и дейността на Централната избирателна комисия, а 

те са приравнени на трудови правоотношения. Прав е колегата 

Ивков. Членовете на Централната избирателна комисия - включвам в 

случая целия състав - имат всички права по трудови 

правоотношения, освен тези, които са несъвместими или 

противоречат с тяхното правно положение. 

С тази редакция в третия абзац, ако сте съгласни, да 

продължим нататък.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за становище.  

Става дума за периода 01.01.2014 г. до месец март 2019 г. 

какви плащания са извършени за жилища, защото е преди мандата 

на предходната комисия.  

Други колеги по проекта за становище? Имате думата, 

колеги. Досега в абзац трети се нанесе корекция. Други бележки? 

Становището съдържа отговор по всичките поставени въпроси и тъй 

като договорите са представени, сега представяме само за 

посреднически услуги. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам „правоотношение, приравнено 

към трудово“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожа Солакова 

каза, че приема тази бележка. 

Други бележки, колеги? Други допълнения към становището? 

Има ли други изказвания, колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на отговора. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Йосифова, имате думата. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали ще ви докладвам два 

доклада. 

Първият е с вх. № ЦИК-09-27 от 11.02.2020 г. Това е 

докладна записка от Николай Желязков и Милена Радославова във 

връзка с измененията в Закона за обществените поръчки и 

създадената от Агенцията за обществени поръчки тестова среда за 

използване на централизирана автоматизирана информационна 
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система - ЦАИС-ЕОП – платформа. Те молят комисията да одобри 

регистрирането на ЦИК чрез откриване на партида в тестова среда за 

използване на платформата от Николай Желязков с квалифициран 

електронен подпис като администратор. 

Пак казвам, това е само тестова платформа. От 1 април ЦИК 

ще може да използва реалната платформа, като се открие партида. 

Така че преди 1 април трябва да бъде направено конкретно 

предложение за оправомощаване на лице с квалифициран 

електронен подпис, което да открие партида на ЦИК в реална среда 

като администратор. 

Така че моля за протоколно решение да одобрим 

регистрирането на ЦИК в тестовата среда за използване на 

платформата от Николай Желязков. Това е Централизирана 

автоматизирана информационна система – електронни обществени 

поръчки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, 

предложението за  господин Желязков. Има ли изказвания? Не 

виждам. 

Моля, процедура на гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Имате ли други доклади,  госпожо Йосифова? Заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имам още един. Колеги, пак във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали се намира отчет от 

госпожа Жасмина Пеовска и Петранка Семерджиева – служители в 

Дирекция „Администрация“ във връзка с….. 

А, това вече е докладвано. Благодаря. 



52 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други колеги, 

които желаят да докладват?  

Заповядайте, колега Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, изготвил съм едно 

писмо до кмета на община Кресна, което е във връзка с получено 

искане за отваряне на запечатано помещение с вх. № МИ-14-6 от 

10.02.2020 г. С това писмо го информираме, че не е необходимо 

нарочно решение на Централната избирателна комисия, а трябва да 

се съобрази с Решение № 1244-МИ на ЦИК за достъпа до запечатани 

помещения, след което да изпрати на ЦИК копия от посочените в 

решението документи. 

Писмото е качено във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешно заседание. Моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки по 

проекта за писмо, колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното писмо. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е качен проект за съобщение до 

АСЕЕЕО във връзка със Световния ден на изборите. Моля да се 

запознаете. Имате думата, колеги, по предложеното съобщение.  

Ако няма бележки, моля, процедура по гласуване да изпратим 

това съобщение как сме отбелязали 6 февруари 2020 г. На нашата 

страница беше качено съобщение за проведената среща и снимки от 

нея. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 
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Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Още едно писмо, колеги, до министъра на финансите –  

господин Горанов. Знаете, че писахме едно писмо, с което 

помолихме да се предприемат необходимите мерки за осигуряване 

на сграда на ЦИК. Междувременно за изтеклия период се извършиха 

огледи на още две сгради, плюс приложихме и на госпожа 

Караянчева документ за становището ни за извършения предходен 

оглед. 

Предлагам да изпратим копия от тези писма и на  господин 

Горанов, за да установим и по преписката, която се съдържа при 

него, че сме извършили и други огледи на предложени ни сгради, 

които са неподходящи за нуждите на ЦИК. 

Препращаме по едно копие от писмото, за да се знае, че сме 

гледали и други. Чисто уведомителен характер, за пълнота на 

преписката! 

Моля, колеги, процедура по гласуване на писмото до  

господин Горанов. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Друг колега иска ли да се включи с доклад?  Господин 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали има проект за текст в доклада по 

отношение на машинното гласуване. Моля да се запознаете и 
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евентуално днес или утре да направим работно обсъждане. Това е 

моето предложение.  Както прецените. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, колега 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № 

МИ-09-2 от 31.01.2020 г. от Прокуратурата на Република България, 

Бюро по защита при главния прокурор. Изпратено ни е писмо до 

председателя на Централната избирателна комисия, с което на 

основание чл. 16, ал. 1 и 6 във връзка с чл. 13, ал. 7 от Наредбата за 

организация и реда за извършване на проверка на декларациите при 

установяване на конфликт на интереси, молят да им бъде 

предоставена информация дали по отношение на едно лице с 

посочено ЕГН и три имена, държавен служител в Бюрото по защита 

при Главния прокурор, са налице обстоятелства по чл. 153, ал. 3, т. 5 

от Закона за МВР, а именно несъвместимост със службата в МВР на 

лице, когато държавни служители са избрани за президент, 

вицепрезидент, народен представител, член на Европейски 

парламент от Република България, кмет или общински съветник. 

Информацията е необходима на прокуратурата на Република 

България, тоест, на Бюрото по защита при Главния прокурор във 

връзка с проверка по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за достоверността на 

обстоятелствата в декларация за несъвместимост в едномесечен срок 

от нейното подаване от служителя при постъпването му на работа.  

Уважаеми колеги, предлагам да изпратим писмо до 

"Информационно обслужване" АД – това сме го правили и по 

отношение на други лица, за които Бюрото по защита при Главния 

прокурор се обръща с молба за съдействие, а именно за посоченото 

лице с посочените три имена и ЕГН дали е налице несъвместимост, а 

именно дали е на изброените преди малко от мен длъжности. 

Така че ви предлагам да гласуваме такова писмо, с което да 

препратим на "Информационно обслужване" АД, което да ни 

предостави исканата информация. 

Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, има ли 

други становища? Няма. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното 

писмо до "Информационно обслужване" АД. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка 

Георгиева);  против –   1 (Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Баханов, за следващия си доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № 

ЕП-04-02-51 от 03.02.2020 г., което е от ОД на МВР – Шумен.  Няма 

нито придружително писмо, нито кой ни го изпраща. Само ни е 

препратено едно разпореждане от Районна прокуратура – Шумен, с 

което на тях, тоест, на РУ- Шумен, са им възложили да извършат 

допълнителна проверка по изясняване на фактическата обстановка 

по частна проверка и да се изиска информация от ЦИК и да се 

изясни дали едно лице в коя страна в чужбина е заявило по 

електронен път, че щяло да гласува на изборите за членове на 

Европейски парламент на 26.05.2019 г., гласувал ли е в заявената 

страна. В случай, че е гласувал, да се предоставят оригинали. При 

невъзможност – заверени копия на изборните книжа, съдържащи 

положен негов подпис, удостоверяващ, че е гласувал в съответната 

секция в чужбина. Водещият да извърши други действия, 

способстващи за изясняване на фактическата обстановка. 

Едното предложение е да отговорим, без да знаем на кого да 

отговор и кой го иска това нещо. Тоест, препратено ни е това, което 

е изпратено от прокуратурата до ОД на МВР – Шумен, без да е 

положен подпис, без да обективирано искане – било от началник или 

заместник-началник или водещ досъдебното производство. 
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Предложението ми е да вземем решение за отваряне 

евентуално, ако се установи, че това лице е гласувало в чужбина, 

след като извършим проверка в ЦИК, за отваряне на запечатано 

помещение, където се съхраняват документи във връзка с гласуване 

в чужбина, ако е гласувал в чужбина. 

Има допълнение, уважаеми колеги. Извинявам се, но тъй като 

е снимано на втора страница, тоест, на гърба на това разпореждане, 

има до Централната избирателна комисия искане. Извинявам се за 

некоректния ми доклад преди малко. А именно описват ни какво 

изисква от тях прокуратурата и е наредено да се изиска информация 

от ЦИК и е описано какво искат от нас. Подписано е от началника на 

РУ – гр. Шумен.  

Извинявам се за предходния ми доклад. Знаем на кого да 

отговорим. 

Така че поддържам искането ми да гласуваме отваряне на 

помещението в Централната избирателна комисия, където се 

съхраняват документи за гласувалите лица в чужбина, пак с 

уговорката, след като установим дали лицето Т. С. Л. е гласувал в 

чужбина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на предложеното протоколно решение. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Има ли други колеги, които да докладват извън дневния ред? 

Не виждам. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

днешното заседание. 
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Насрочвам следващото заседание в четвъртък, 13 февруари 

2020 г. в 10,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,20 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Стефка Стоева 

 

     СЕКРЕТАР:  

        Севинч Солакова  

  

 

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 


