ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 196
На 18 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 частичен
избор.
Докладва: Силва Дюкенджиева
2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Силва Дюкенджиева, Йорданка Ганчева
3. Доклад относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Цветанка Георгиева, Бойчо Арнаудов
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Николай Николов, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова, Силвия
Стойчева, Силва Дюкенджиева, Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков
5. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладва: Катя Иванова, Мария Бойкинова
6. Доклад за извършен анализ и годишна оценка на
съществените рискове за 2019 г.
Докладва: Кристина Стефанова
7. Разни.
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Докладват: Бойчо Арнаудов, Таня Йосифова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Ерхан
Чаушев,
Севинч
Солакова,
Цветанка
ГеоргиеваПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина
Цветославова-Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Димитър Димитров Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАХА: Мирослав Джеров, Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.
Откривам заседанието на комисията.
Налице е необходимия кворум. Отсъстват госпожа Таня
Цанева и господин Мирослав Джеров поради отпуск.
Имате думата по дневния ред.
Колега Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в точката за изплащане на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Арнаудов има
думата.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля, госпожо председател, да бъда
включен в точка трета – запечатани помещения, и в точка четири –
изплащане на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ивков има
думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: И аз моля да бъда включен в точката за
възнаграждения, само че на адвокат по изпълнителен лист.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ганчева има
думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, моля да ме
включите с проект за решение за налагане на административно
наказание по Ваша преценка, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Бойкинова,
заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка пета – жалби, и също така с точка „Анализ на
изборните резултати от произведените изборите за общински
съветници и за кметове“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Пак в тази точка,
госпожо Бойкинова, няма самостоятелна.
Други колеги, желаещи да бъдат допълнително включени в
дневния ред? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с
допълненията.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, започваме с точка първа от дневния ред:
1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
председател! Уважаеми колеги, Общинската избирателна комисия в
Момчилград ни е изпратила писмо с вх. № МИ-15-131 на
12.02.2020 г., с което е уведомила Централната избирателна
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комисия, че със свое Решение № 112 от 06.02.2020 г. са прекратени
предсрочно пълномощията на кмета на кметство Соколино, община
Момчилград, област Кърджали.
Към писмото на Общинската избирателна комисия са
приложени в оригинал молбата на
господин Осман за
освобождаването му от длъжност, писмо от председателя на
Общинския съвет в Момчилград, протокол № 18 на Общинската
избирателна комисия и Решение № 112, както казах, на ОИК –
Момчилград, за прекратяване на пълномощията.
Решението е влязло в сила. Съгласно публикувани данни на
сайта на ГД ГРАО в таблицата „Население“ е видно, че кметство
Соколино има регистрирани 1305 жители по постоянен адрес.
Поради това е налице изискването на чл. 16, ал. 1 от Закона за
административно-териториалното
устройство
на
Република
България и ви предлагам Централната избирателна комисия с
решение да предложи на президента на Република България да
насрочи частичен избор за кмет на кметство Соколино, община
Момчилград, област Кърджали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли бележки по
проекта за решение? Не виждам изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1758-МИ.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева и в тази точка.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, постъпила е
молба в оригинал от член на Общинска избирателна комисия
Виктория Кирилова Станкова. Писмото е получено в ЦИК на
12.02.2020 г., с което госпожа Станкова е уведомила, че желае да
бъде освободена по лични причини.
Поради това, колеги, ви предлагам да освободим като член на
ОИК – Костенец, Софийска област, Виктория Кирилова Станкова и
съответно да анулираме издаденото й удостоверение и, разбира се,
да изпратим писмо на политическата сила, която я е предложила, а
това в случая е Коалиция Обединени патриоти, да бъде предложен
друг член на мястото на госпожа Станкова като член на ОИК –
Костенец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Има ли изказвания? Имате думата. Не виждам изказвания.
Моля процедура по гласуване на решението за промяна в
състава на ОИК – Костенец.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1759-МИ.
Моля, колеги, да гласуваме и писмо, с което да поискаме от
Коалиция Обединени патриоти да посочат друго лице за заемане на
длъжността.
Моля, процедура по гласуване на писмото.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, само за информация на
Централната избирателна комисия ще кажа, че сутринта ми се
обадиха от ОИК – Костенец. Ние миналата седмица освободихме
председателя на комисията, сега освобождаваме член на комисията.
Надявам се, че тези дни ще има предложение за председател. От
комисията двама човека са в чужбина и в състав на минимума от
осем души и нямат нито един юрист. Това е само за информация,
защото сутринта зададоха въпроса дали може ЦИК да им назначи
юрист.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме
към точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Колега Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
председател! Колеги, докладвам ви писмо от кмета на община
Септември във връзка с отваряне на запечатано помещение в
общината, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведени избори за общински съветници и за кметове през
2019 г. Извършени са дейностите в съответствие с наше Решение
№ 1244-МИ от 30.09.2019 г. Разпечатването на помещението е
поискано от Районно управление – гр. Септември, за предоставяне
на информация по досъдебно производство – номерът на
производството е посочен, и във връзка с прокурорска преписка –
също със съответния номер по описа на Районна прокуратура –
Пазарджик.
Помещението е разпечатано в присъствието на длъжностни
лица от общинска администрация. Извадени са необходимите
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изборни книжа, направено е ксерокопие, което е подпечатано, и
съответно по надлежния ред помещението е запечатано отново.
Всичко това ви го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Ганчева,
заповядайте.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател! Колеги, докладвам ви проект на решение, което се
намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, въз основа
на АКТ № 12-МИ от 20.10.2019 г. на председателя на Централната
избирателна комисия, като АУАН-ът е съставен в изпълнение на
наше Решение № 1571-МИ от 27.10.2019 г. против Института за
стратегия и анализ ЕООД, представляван от госпожа Кръстева,
затова, че на 27 октомври 2019 г. в съответния час на сайта на
електронното издание Епицентър БГ е публикувана информация за
наличие на резултати от социологически проучвания в изборния ден
под заглавия: „Във Варна Иван Портних отвява конкуренцията“, „В
Пловдив Здравко Димитров дърпа с 30 процента“, „Драматична
битка за второто място“, „Йорданка Фандъкова поведе убедително с
35 процента пред Мая Манолова“, което представлява нарушение на
разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс.
Установеното в АУАН-а нарушение се потвърждава от
приложените
по
административно-наказателната
преписка
доказателства, които са описани в проекта на решение, като срещу
акта е постъпило и възражение с вх. № МИ-20-20 от 07.02.2020 г.
Предлагам ви проект за решение, с което да наложим на
Института за стратегия и анализи ЕООД със съответния ЕИК и
седалище, представляван от управителя В. В. К., собственик на
електронното издание на сайта Епицентър БГ, имуществена санкция
в размер на 2000 лв. на основание чл. 475, ал. 1 от Изборния кодекс
за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за решение. Не виждам изказвания.

8
Колеги, моля, процедура по гласуване на решението за
налагане на имуществена санкция на Института за стратегии и
анализи ЕООД.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1760-МИ.
Колега, Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане от кмета на община
Минерални бани за достъп до запечатани помещения във връзка с
предаване на изборни книжа и материали на отдел „Държавен
архив“ – гр. Хасково. Става въпрос за изборните книжа и материали
от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г.
В тази връзка съм подготвил едно писмо, с което им казваме,
че не е необходимо самостоятелно решение на ЦИК, тъй като ЦИК е
взела принципно решение №1244-МИ и да се съобразят с него при
отваряне на запечатаното помещение и предаването на книжата.
Проектът на писмото е качен във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали от днешно заседание. Можете да се запознаете и да
го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
за изказвания по предложеното писмо. Не виждам изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Арнаудов, за следващия Ви доклад.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № МИ06-129 от 12.02.2020 г. Това е писмо от кмета на община Дулово, с
което ни изпраща своя заповед за отваряне на запечатано
помещение, както и протокола на комисията, с който са отворили
помещението и са предали на отдел „Държавен архив“ – гр.
Силистра, изборните книжа и материали от изборите през 2015 г. за
общински съветници и кметове.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Преминаваме, колеги,
към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви писмо с вх. № МИ-27-63 от 04.02.2020 г. С него
Общинската избирателна комисия – Ветово, е поискала изплащане
на дежурство и, разбира се, изплащане на съответно заседание на
комисията. Дежурството се извършва на 31.01.2020 г. На него са
присъствали пет члена на комисията, в това число председател и
секретар. Предметът на дежурството е бил изготвяне на три писма.
Първите две са до Административен съд – Русе, във връзка с
оспорени решения № 172 и № 173 за прекратяване пълномощията
съответно на кмета на община Ветово и на кмет на кметство в
община Ветово. А третото писмо е до ОД на МВР във връзка с
изпращане на доказателства и приписка като цяло по повод на
искане от ОД на МВР – Русе, на данни във връзка с прекратените
пълномощия за кметове на общината.
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Заседанието е проведено един ден по-късно, а именно на
01.02.2020 г. На него са присъствали 12 члена. Предметът на
заседанието е вземане на решение, с което председателят на
Общинската избирателна комисия да упълномощи процесуален
представител – адвокат, по образуваното дело № 68/2020 г. и по дело
№ 79/2020 г. на Административен съд – Русе, а също така вземане
на решение за упълномощаване на член на ОИК – Ветово, това е
заместник-председателят на комисията, който е с юридическо
образование, да представлява освен адвоката по двете дела,
съответно Общинската избирателна комисия.
Аз считам, че разноските по отношение на възнаграждението
за 12-те члена са безспорни. Проведено е заседанието. Това е по
отношение на заседанието.
По отношение на дежурството обаче не съм съгласен да
заплатим за пет члена на комисията. Писмата до Административен
съд – Русе, за изпращане на преписката по повод на Решение № 172
и Решение № 173 са еднотипни. Те не представляват никаква
фактическа сложност, за да присъстват пет члена на комисията.
Подписани са от председател и секретар. Малко по-различно е
третото писмо, което е до ОД на МВР.
При това положение разноските за само двама члена,
изплатени за дежурство, ведно с осигурителните вноски и ведно със
заседанието, което е безспорно, възлизат на 782,04 лв. като
възнаграждение.
Съответно, ако се заплати на пет члена за дежурството, нещо,
с което, както казах, не съм съгласен, са с около 100 лв. повече, а
именно 883,45 лв.
Преписката е окомплектована в цялост.
Внасям предложение за дежурството да заплатим само на
двама члена с мотива, че не е било необходимо да участват пет
члена на комисията.
Благодаря.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Андреев иска
думата. Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз само не разбрах нещо.
Доколкото разбрах, става въпрос за две дела и една преписка до
МВР. За тези дела освен писмото е трябвало да бъдат представени и
документи, доказателства или нещо друго или не? За какво е било
дежурството?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Както казах, дежурството е за
изготвяне на три писма ведно с преписките до два органа. Първото и
второто писмо са за окомплектоване на преписката и изпращане на
решението на комисията, на протокола и т.н. по Решение № 172 и
Решение № 173, а третото писмо е до ОД на МВР, което също е
писмо за изпращане на доказателства на Областната дирекция на
МВР. Считам, че и за трите писма не е било необходимо да участват
петима члена на комисията и предлагам да се заплати на
председател и секретар съответното възнаграждение.
Синхронизирал съм с нашето счетоводство сумата, която
предлагам и намалението, което съответно предлагам.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания,
колеги? Други предложения? Чухте това на докладчика. Колеги,
имате думата. Чакам друго становище. Досега докладчикът
предлагам да се заплати на председател и секретар.
Колега Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз предлагам да
изплатим възнагражденията и на петте члена на Общинска
избирателна комисия, тъй като считам, че това е тяхна преценка
дежурството от колко члена да се осъществи и как. В крайна сметка
може да изглежда на пръв поглед едно писмо, но ние не знаем какъв
труд са положили и как се е стигнало до изготвянето на това писмо.
А това, че председателят и секретарят подписват кореспонденцията
съгласно Изборния кодекс, не означава, че само те следва да
извършват дежурството.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, двете
становища. Има ли други изказвания? Не виждам.
Минаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване
второто поред предложение – на госпожа Бойкинова – да се заплати
дежурството на всичките пет члена на ОИК, участвали в това
дежурство.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 6 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Катя Иванова, Мария Бойкинова Силвия
Стойчева, Таня Йосифова); против – 9 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Цветанка
Георгиева).
Предложението не се приема.
Гласуваме, колеги, предложението на докладчика –
одобряване изплащането на възнаграждение за заседание и две
дежурства, като едното дежурство да се счита за председателя и
секретаря на ОИК.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против –
4 (Александър Андреев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Таня
Йосифова).
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Николов, за следващия Ви доклад.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, докладвам следващата
преписка, която е от Общинската избирателна комисия в Луковит. С
входящ номер от 07.02.2020 г. Общинската избирателна комисия
има претенция за заплащане на две заседания, на които са
присъствали всички членове на комисията.
Това, което е важното, е, че на първото заседание – на
04.02.2020 г. – са приели решение, с което са обявили предсрочно
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прекратяване пълномощията на кмет на кметство поради смърт.
Приели са решение с мотиви, което е под № 143.
На второто заседание, състояло се на 07.02.2020 г., също
присъства целият състав на комисията. Приели са Решение № 144, с
което съгласно Закона за местното самоуправление и местната
администрация са приели решение да се уведоми Централната
избирателна комисия, която на свой ред да уведоми президента на
Република България.
Предлагам, тъй като тук няма и дежурства, да се утвърди
разходът от 1375,22 лв. ведно с осигурителните вноски за
проведените две заседания.
Преписката е окомплектована в цялост. Има всички
необходими документи.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изказвания, колеги, има
ли? Чухте доклада – две заседания.
Ако няма други предложения, колеги, процедура по
гласуване на предложеното протоколно решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Николов, за следващия Ви доклад.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: И последния ми доклад. С вх.
№ МИ-27-69 от 11.02.2020 г. е постъпило искане от Общинската
избирателна комисия в Кюстендил за изплащане на възнаграждение
за две дежурства. Дежурствата се състоят в участие в две съдебни
заседания по две различни дела – на 28 януари с двама
представители на комисията – председател и секретар са участвали
по дело № 498/2020 г., а на 30 януари дежурството се състои в
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съдебно заседание по дело № 369/2020 г. също на председателя и на
секретаря на комисията, определени за процесуални представители.
Представени са протоколите от двете съдебни заседания.
Предлагам да утвърдим съответния разход, като общата сума
за двете дежурства за съдебните заседания възлиза на 242,06 лв.
ведно с осигурителните вноски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Други предложения има ли извън това на докладчика? Няма.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за
одобряване изплащането на предложеното възнаграждение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
председател. Колеги, докладвам ви пет преписки по искания на
общински избирателни комисии за изплащане на възнаграждения.
Започвам с искане от Общинска избирателна комисия –
Стрелча, които са ни представили обобщение за проведени
заседания и дежурства за месеците декември и януари. Става въпрос
за проведени четири заседания, съответно на датите 18, 20, 23
декември и 2 януари, и за 16 броя дежурства в двата месеца.
Започвам със заседанията. Най-общо ще ви представя с какво
се е занимавала комисията.
На 18 декември са разгледали доклад по сигнал на И. И. за
непрекратена дейност на кмета като управител на Българска
асоциация по белот ЕООД и са взели решение да изискат
допълнителна информация.
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На заседанието от 20 декември са разгледали докладите,
които са постъпили в ОИК от Търговския регистър и от
председателя на Общинския съвет.
На проведеното заседанието на 23 декември са разгледали
писмено възражение от кмета на Стрелча и тогава е взето решение за
предсрочно прекратяване на неговите пълномощия. Както сме
запознати вече, последвало е дело.
На заседанието на 2 януари комисията е решила относно
процесуално представителство.
Във връзка с 16-те дежурства имаме подробна справка на
това в кой ден кои от членовете на комисията са участвали и какви
точно дейности на изпълнени по време на дежурствата. Аз ще ви
поднеса една обобщена информация. В три от дежурствата са
подготвени материали за провеждане на заседанията, за които стана
дума преди малко. В пет от дежурствата са подготвени съответните
изискани от Административен съд – Пазарджик, по заведеното дело
№ 1476 съответни материали. В едно от дежурствата е подготвено
становище за Административен съд. В три от дежурствата са
подготвени изискани от Общинския съвет и администрацията
справки и информация. В две от дежурствата са окомплектовани
всички документи и материали за Върховния административен съд –
там, където се обжалва съответното решение на Административния
съд. Едно дежурство е за подготовка на възражение срещу
касационна жалба.
Колеги, когато прегледахме исканията за възнагражденията,
сме възразили и ви предлагам това да го подкрепите, на
процесуалното представителство има взето решение за един
представител в лицето на председателя на Общинска избирателна
комисия, но е присъствала цялата комисия и съответно искането е за
изплащане на възнаграждение на всички присъствали. Ние това сме
го коригирали.
Така че остава единствено възнаграждението само на
председателя така, както е по тяхното решение.
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Сумата за всички тези заседания и дежурства, за които стана
дума, след корекцията, която нанесохме, е в рамките на 4 830,56 лв.
и ви предлагам тази сума да я одобрим за проведените дежурства и
заседания от Общинска избирателна комисия – Стрелча.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада. Има ли предложения? Не виждам.
Ако няма предложения, моля, процедура по гласуване за
одобряване на възнагражденията на ОИК – Стрелча.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Георгиева, с докладите си.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. Колеги, докладвам
ви искане от Общинска избирателна комисия – Кула, област Видин,
за проведено едно заседание - на 05.02.2020 г. – във връзка с вземане
на решение относно становище по сигнал за административно
нарушение, което е препратено от ЦИК, а на ЦИК е изпратено от
Районна прокуратура.
Сумата е 546,63 лв. Присъствали са председател, секретар и
осем от членовете на комисията.
Предлагам ви да утвърдим тази сума за проведено едно
заседание на Общинска избирателна комисия – Кула.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
предложения има ли? Не виждам.
Ако няма, моля, процедура по гласуване на възнаграждението
на ОИК – Кула.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай
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Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Георгиева, за следващия Ви доклад.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви искане от
Общинска избирателна комисия – Куклен, област Пловдив, за
проведено едно дежурство и едно заседание. Дежурството съответно
е проведено на 05.02.2020 г., а заседанието – на 06.02.2020 г.
Дежурството е за подготовка на заседанието, на което са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и девет
от членовете. В приложената документация се съдържа всичко,
което ние сме изискали, съответно е взето решение за обявяване на
общински съветник, прекратяване пълномощията на друг.
Сумата е 778,05 лв. Предлагам ви да я утвърдим с протоколно
решение за Общинска избирателна комисия – Куклен.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада. Има ли предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Георгиева, за следващия Ви доклад.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви искане от
Общинска избирателна комисия – Мездра, област Враца, за
изплащане на три дежурства, дадени съответно на 30 януари, 4 и 10
февруари. Първото е във връзка с изготвяне на искане до кмета на
община Мездра за предоставяне на документи чрез достъп до архива
на Общинска избирателна комисия по писмо от следовател във
връзка с образувано досъдебно производство.
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След получено разрешение е осъществен такъв достъп,
съответно преснети са изисканите материали и при третото
дежурство е изготвен отговор до следователя, комплектована е и е
изпратена по пощата преписката, както се иска, с необходимите
материали. Това са трите дежурства.
Сумата, която се иска, е в рамките на 458,85 лв. Предлагам ви
да я утвърдим за Общинска избирателна комисия – Мездра.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Георгиева, за следващия Ви доклад.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви още едно
искане – от Общинска избирателна комисия – Оряхово, област
Враца, за проведени четири дежурства, съответно на датите
2 януари, 21, 22 и 23 януари 2020 г.
Най-общо става въпрос за приложените документи за
окомплектоване на преписката до Общинския съвет – Оряхово, във
връзка с прието решение по изпълнение на решение на
Административен съд – Враца, издаване на удостоверение на
новоизбран общински съветник, окомплектоване на преписка по
искане на материали в ЦИК. Това е обобщен доклад за извършените
дейности. Налице е подробна справка за всеки ден със съответните
дежурни и извършените дейности.
Сумата е 575,89 лв. Предлагам ви да я утвърдим за дадени
четири дежурства от Общинска избирателна комисия – Оряхово.
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Дежурствата са дадени от трима души – председател,
секретар и член. Едно от дежурството е дадено само от един член, а
другите са пак така – от председател, секретар и член.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли предложения по възнагражденията на ОИК-Оряхово?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам
ви искане за изплащане на възнаграждение на ОИК – Цар Калоян,
област Разград. Искането е за едно дежурство, проведено на
24 януари от председателя, който е присъствал на заседание на
Общинския съвет – Цар Калоян, във връзка с полагане на клетва от
следващия в листата на Партия Движение за права и свободи
общински съветник. В тази връзка предлагам да бъде одобрено едно
дежурство на председателя в размер на 63,84 лв.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за ОИК – Цар Калоян. Има ли други
предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
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Госпожо Стефанова, заповядайте за доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е
искане за изплащане на дежурство от Общинска избирателна
комисия – Велико Търново, във връзка с подготвяне на писмоотговор към ЦИК за делата на ОИК – Велико Търново.
Предлагам да бъде изплатено дежурство на председател и
секретар в размер на 121,03 лв.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада за изплащане на възнаграждение на ОИК – Велико
Търново. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стефанова, за следващия Ви доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, връщам на доклад
искане от Общинска избирателна комисия – Столична, за изплащане
на възнаграждение във връзка с проведени заседания и дежурства
през месец декември и януари. Подготвен е контролен лист от
финансовия контрольор, в който се казва, че може да бъде поето
задължение от 8 845,83 лв.
Дежурствата, които са отпаднали от искането, са тези, които
цитирахме и на предното заседание – на 13 декември 2020 г., заявено
дежурство, което съвпада с проведено заседание, на 18 декември –
заявено дежурство за изпращане на писмо за консумативи, на
22 януари – заявени три дежурства в един ден за процесуално
представителство по три административни дела, на 27 януари –
заявени две дежурства за процесуално представителство по две
административни дела.

21
Финансовият контрольор е подписал контролния лист със
забележка, в която е написано, че при отчитане на дежурствата
следва да се спазва изискването, одобрено от ЦИК с Решение
№ 1685-МИ, Раздел ІV, т. 6 – целодневно дежурство.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на докладчика. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 2
(Александър Андреев, Кристина Стефанова).
Предложението се приема.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпило искане
за изплащане на възнаграждения от Общинска избирателна комисия
– Правец, за дадено дежурство на 11 декември от председател,
заместник-председател и един член, проведено заседание на
Общинска избирателна комисия на 12.12.2019 г.
На заседанието е прието решение за предсрочно прекратяване
пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на
следващия от листата на партията, и дадено дежурство от заместникпредседателя на 20 декември. Заместник-председателят е присъствал
на заседанието на Общинския съвет и е връчил удостоверението на
новоизбрания общински съветник.
Стойността на възнагражденията заедно с осигурителните
вноски е 839,23 лв. Искането е придружено с всички необходими
документи, включително счетоводна справка и контролен лист.
Има и една забележка от моя страна към това искане. В него е
отправено искане да се изплатят и командировъчните на трима
членове от Общинската избирателна комисия, чийто настоящ адрес
не е в гр. Правец.
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Предлагам да одобрим и изпращане на писмо до Общинска
избирателна комисия – Правец, с което да ги уведомим, че следва да
представят искането си пред кмета на община Правец, придружено
със съответните документи.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за изплащане на възнаграждение на ОИК –
Правец. Има ли друго предложение?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, нека да гласуваме предложения от докладчика проект
на писмо до Общинска избирателна комисия по повод
командировъчните.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, аз искам да ви
докладвам едно искане за изплащане на възнаграждение от
Общинска избирателна комисия – Айтос. Претендират
възнаграждение за две дежурства – на 20 януари и на 21 януари – от
председател и член на комисията. Става въпрос за участие на
председателя и на члена в заседание на Върховния административен
съд по техни дела.
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Предлагам да изплатим общата сума в размер на 234,08, тъй
като съгласно решение на самата Общинска избирателна комисия
тези двама члена са упълномощени да осъществяват процесуалното
представителство.
Към преписката са приложени протоколите на Върховния
административен съд и самите решения.
Така че, колеги, предлагам да изплатим възнаграждение на
ОИК – Айтос, за две дежурства – на 20 и на 21 януари 2020 г.
Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило искане с вх. № МИ-27-76 и изх. № 100 от 10.02.2020 г. на
Общинска избирателна комисия – Карлово, която е провела едно
заседание – на 07.02.2020 г., на което са присъствали председател,
двама заместник-председатели, секретар и осем членове, както и
едно дежурство, проведено на 06.02.2020 г. от председател и
заместник-председател във връзка с подготовка на заседанието.
Заседанието е проведено във връзка с постъпил сигнал за
нарушение на Закона за противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно притежавано имущество. Сигналът, който беше
изпратен и до Централната избирателна комисия и ние препратихме
съответно на Общинска избирателна комисия, вече е бил разгледан
по същество. Преди време ви докладвах, че те са изискали
информация от Административен съд – София – град, и от самата
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комисия, за да бъде предоставена пълната информация във връзка с
прекратяването на правомощията на кмета на гр. Калофер.
След като тази информация е била предоставена на
Общинската избирателна комисия, на 07.02.2020 г. те са взели
своето решение, с което са взели решение цялата преписка да бъде
изпратена по компетентност на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
заедно със сигнала и че не установяват наличието на основание за
предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство
Калофер.
С оглед на това ви предлагам да бъдат изплатени
дежурството и заседанието, които са проведени.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за изплащане на възнаграждение на ОИК –
Карлово. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, от Общинска
избирателна комисия – Дряново, е постъпило искане за изплащане
на възнаграждение с вх. № МИ-27-68 от 07.02.2020 г. Искат се
възнаграждения за едно заседание, проведено на 03.02.2020 г., на
което са присъствали председател, двама заместник-председатели,
секретар и деветима членове, както и за две дежурства, дадени на 23
и на 27 януари от председател и един член. Дежурствата са във
връзка с процесуално представителство на комисията. Явили са се на
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дела общо на три съдебни заседания, а самото заседание е във връзка
с решенията, взети на тези дела.
Предлагам исканото възнаграждение да бъде изплатено.
Към искането е приложен контролен лист, както и счетоводна
справка и всички изискуеми необходими документи.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Севинч
Солакова, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колегата Ивков го няма, след мъничко ще се върне.
Колеги, предлагам да преминем към следващата точка –
точка пета – от дневния ред:
5. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх.
№ МИ-22-821/2 от 10.02.2020 г. от Н. Й. срещу Решение № 252-МИ
на ОИК – Карлово. Същото решение е постановено на 07.02.2020 г.
С посоченото решение ОИК – Карлово, не е установила
наличие на основания за предсрочно прекратяване на пълномощията
на кмета на кметство Калофер във връзка с влязла в сила съдебен акт
за установяване на конфликт на интереси. По същество това
решение на Общинската избирателна комисия съставлява решение
за отказ да бъдат предсрочно прекратени пълномощията на кмета на
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кметството и съгласно чл. 42, ал. 5 компетентен да се произнесе по
тази жалба е съответният Административен съд – в случая
Административен съд – Пловдив.
В тази връзка ви предлагам цялата окомплектована преписка
да бъде препратена по компетентност на Административен съд –
Пловдив.
Подготвила съм и стандартен проект на писмо, което е
качено във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно
заседание и предлагам на комисията да приеме протоколно решение
в този смисъл.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на госпожа Иванова. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване за изпращане на
жалбата по компетентност на Административен съд – Пловдив.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Иванова, за следващия Ви доклад.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение един свързан доклад. Всъщност става дума за две
Определения на Административен съд – Добрич. Едното
Определение е № 27 от 04.02.2020 г., постановено по
административно дело № 74 по описа на съда за 2020 г. Другото
Определение е № 28 от 04.02.2020 г. по административно дело № 75
от 2020 г.
С посочените определения съдът е оставил без разглеждане
подадените жалби срещу Решение № 197-МИ от 20.01.2020 г. на
Общинска избирателна комисия – Добричка, и е прекратил
производството по двете административни дела.
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Само ви припомням, че това е случаят, за който ви докладвах
постъпилата до нас информация от кмета на общината за наличие на
несъвместимост по отношение на избран общински съветник в
Общински съвет – Добрички, който е назначен по трудово
правоотношение в съответната общинска администрация.
Припомням също така, че Централната избирателна комисия
се произнесе по подадена жалба срещу същото решение, като прие,
че то е с организационно-технически характер. Такива жалби са
постъпили и до Административния съд и той е постановил тези
Определения, които ви докладвам за сведение, като междувременно
за пълнота на доклада ви уведомявам, че с Решение № 198-МИ от
07.02.2020 г. Общинската избирателна комисия – Добричка, е
прекратила правомощията на този общински съветник и е обявила за
избран за общински съветник следващия в листата на Коалиция от
партии БСП, а именно Ярослава Желязкова Василева.
Имам и още един доклад. Мисля, че трябва да бъде отнесен в
тази точка.
Постъпила е молба в Централната избирателна комисия с вх.
№ МИ-22-15 от 13.02.2020 г. от Р. Е. С. от община Хисаря чрез
адвокат А. Д. П. С тази молба Адвокат Петров като пълномощник на
господин Спасов ни уведомява, че във връзка с оспорване на
резултати от изборите за общински съветници и кметове в община
Хисаря с Решение № 2347 от 18.11.2019 г., постановено по
административно дело № 3472 по описа за 2019 г., Административен
съд – Пловдив, е осъдил ответната Общинската избирателна
комисия да заплати на неговия доверител господин Р. Е. С. сумата
от 500 лв., представляваща заплатено адвокатско възнаграждение.
Посоченото решение на Административен съд – Пловдив, е
било обжалвано пред Върховния административен съд и потвърдено
с Решение № 1694 от 03.02.2020 г., постановено по административно
дело № 14673 от 2019 г. на Върховния административен съд.
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Към молбата е приложен в оригинал издаден изпълнителен
лист в полза на господин Р. Е. С. . Адвокат П. е приложил и
необходимото пълномощно, по силата на което е бил упълномощен
да представлява Рангел Спасов пред Централната избирателна
комисия, като от негово име и за негова сметка предяви за плащане
този изпълнителен лист.
Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на
дължимата сума в размер на 500 лв. по представения ни в оригинал
изпълнителен лист, като е посочена банковата сметка и
доказателства от съответната банка, че тази банкова сметка
принадлежи на правоимащия.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на докладчика. Има ли други предложения? Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 2
(Димитър Димитров, Николай Николов).
Предложението се приема.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение жалба от Галя Прокопиева, изпълнителен директор на
Икономедия АД и Валентина Цонева, член на Съвета на директорите
на Икономедия АД против Решение да Централната избирателна
комисия № 1734 от 21.01.2020 г., с което сме наложили имуществена
санкция на медията. Жалбата ще бъде изпратена ведно с преписката
на Софийския районен съд.
Докладвам я за сведение.
Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение, че на
19.02.2020 г. има насрочено дело в Софийски районен съд.
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Процесуалното представителство ще се осъществи от юрисконсулт
Радославова.
Моля да гласуваме нейното упълномощаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, предлага
се госпожа Радославова да бъде наш процесуален представител по
това дело.
Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали се намира Анализ на изборните
резултати от произведените изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г. В папката съответно трябва да има
две справки за делата, както и масива от информацията, която ни
изпратиха общинските избирателни комисии - виждате две папки –
които са ни уведомили, че имат дела. Това са 51 общински
избирателни комисии, че нямат – 30 общински избирателни
комисии. Към днешна дата за разлика от предходното заседание,
когато ви докладвах, се установява, че обжалваните решения на
общинските избирателни комисии от общо 2531 са 104. Това е по
подадена информация от общинските избирателни комисии и
направена справка във Върховния административен съд. Обжалвани
са 50 решения за избиране на общински съветници, от тях 36 са
потвърдени от съда, частично отменени са 5 решения на общински
избирателни комисии – Ябланица, Белово, Хисаря, Оряхово и Ловеч.
Те са частично отменени, тъй като касаят избор, с който е обявен за
избран общински съветник вместо друг, както и за отразените
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резултати за преференциите на даден кандидат от партия или
коалиция. Съдебните производства по девет дела не са приключили.
За избор на кмет на община са обжалвани 16 решения, от
които съдът е потвърдил 15 и едно дело не е приключило.
За избор на кмет на район са обжалвани 5 решения, от които
едно решение е потвърдено от съда, по четири дела не са
приключили съдебните производства. Всеки момент чакаме от
Върховния административен съд. Мисля, че за район „Искър“ излезе
решението от Върховния административен съд днес, но нямах време
да го отбележа. Там също е потвърден изборът.
За избор на кмет на кметство са обжалвани 33 решения, от
които съдът е потвърдил 29, от тях 4 са обявени от съда за
недействителни. Както знаете, по всички сме изпратили
предложение до президента за нови избори. Това са с.
Карагеоргиево, община Айтос, с. Бозвелийско, община Провадия, с.
Водно, община Дулово, област Силистра и с. Тенево, община
Тунджа. По едно дело не е приключило съдебното производство.
За сравнение с изборите за общински съветници и за кметове
през 2015 г. 21 избора за кмет на кметство от съда бяха обявени за
недействителни за разлика от сегашните избори, когато са само 4.
Виждате, че бройката е значително нищожна в сравнение с 2015 г.
От съдебните решения се установява, че съдът е допускал
повторно преброяване само за тези протоколи на СИК, в които е
имало множество нанесени поправки, зачертавания, които са
породили съмнение относно тяхната истинност и автентичност и
при изричното им оспорване по реда на чл. 193, ал. 2 от ГПК във
връзка с чл. 144 от АПК. Съответно съдът е назначавал съдебни
експертизи или е извършвал непосредствено оглед на бюлетините в
присъствието на страните по делото.
Изводът, който може да се направи, е, че вещите лица,
съответно съдът, е приемал определени бюлетини, обявени от СИК
за недействителни, за действителни и обратно – определени
бюлетини, определени от СИК за действителни, за недействителни.
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В много случаи всъщност това е бил решаващият извод на съда, че
не се променя изборният резултат, тъй като съответно по една-две
бюлетини действителни, обявени за недействителни, и обратно, не
се променя изборният резултат.
По направена справка от колегата Цачев по 59 дела съдът е
допускал оглед или е назначавал техническа експертиза.
При прочита от мен на всичките съдебни решения, които ни
изпратиха общинските избирателни комисии, мога да кажа, че една
от най-честите причини за недействителност на бюлетините е,
когато в тях са отбелязвани само преференции, тоест, гласувано е за
преференции, но няма отбелязване със знака „Х“ или „V“ върху
квадратчето. Тоест, не е гласувано за определена партия или
коалиция.
Съдът е установил и вещите лица за бюлетини, в които е
отбелязан вотът на избирателя едновременно в две квадратчета.
бюлетини, в които с молив или с химикал са отбелязани символи,
като например буквата „А“ или кръгче, бюлетини, в които знакът
„Х“ и „V“ е така надебелен с множество линии, че не може да се
оприличи нито знакът „Х“, нито знакът „V“, както и празни
бюлетини.
За разлика от предходните избори мога да отбележа, че тук не
се намериха бюлетини с един печат. Тоест, секционните
избирателни комисии са спазили изискването на закона и на
методическите указания бюлетините да имат два печата, както и
няма бюлетини, в които да липсва отрязък или перфорация от
бюлетината или да е с несъответстващ номер или по неустановения
образец.
Прави впечатление, че правилно секционните избирателни
комисии са отчели като действителни бюлетини, в които знаците
„Х“ и „V“ излизат извън очертанието на квадратчето, но не навлизат
в другото, както и когато при изписването на този знак има
незначителни отклонения, които се дължат на личностните
особености на избирателя, почерковите навици и възраст.
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Това са общите причини, поради които може знакът „Х“ или
„V“ да не е изписан точно по образец. Установява се, че ЦИК
неправилно са определили като недействителни бюлетини, в които
има отбелязване за партия или коалиция, но с повече от дена или две
преференции.
По отношение на отчитането на преференциите това
всъщност го установихме и ние при въвеждането на данните в
Централната избирателна комисия, че най-често допусканата грешка
е при пренасянето на данните от черновата в оригиналния протокол
– разместване на резултатите на съседни кандидати.
Съответно можете да видите и графика. Естествено, че
графиката няма да влезе в анализа. Има графика в моя папка, която
не е актуализирана с новите данни, които сега ви прочетох, но тя е в
процентно съотношение изразява всъщност обжалването на
изборните резултати и съответно колко решения са потвърдени и
колко – отменени.
В заключение мога да кажа, че всички комисии в изборния
процес – секционни избирателни комисии, общински избирателни
комисии – са се справили със своята работа. Естествено е, че са
допускали грешки. Някои от тях – несъществени, не са оказали
влияние върху изборния резултат, а други, които са оказали върху
изборния резултат и аз ви ги казах Това са четири кметства на
кметство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Докладът е на вашето внимание. От четвъртък госпожа Бойкинова
го докладва. Имате думата. Много важен показател за това в крайна
сметка законосъобразни ли са изборите, а те се оказаха отлично
проведени – в 4 малки кметства единствено изборът е обявен за
недействителен.
Има констатации в сравнение с 2015 г., но няма завършващо
изречение, че оценяваме провеждането на изборите.
Данните от графиките са възпроизведени в доклада като
бройки. Всъщност тази част касае резултата от съдебния контрол и
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качеството на решенията на общинските избирателни комисии при
обявяване на изборни резултати.
Има ли други предложения към доклада? Изказвания,
бележки?
Какво е мнението на докладчика по предложението за
завършващо изречение или изречение в смисъл, че след
окончателното приключване ще има самостоятелен анализ на
резултатите от съдебния контрол. Тук наистина завършва с
приплъзване.
Други колеги, имат ли бележки към частта от анализа,
предложен от госпожа Бойкинова? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно
решение, с което да одобрим тази част от анализа.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред:
6. Разни.
Колега Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, получили сме писмо
от кмета на община Кресна с вх. № МИ-06-144 от 18.02.2020 г., с
което ни изпраща протокол за отваряне на запечатано помещение,
негова заповед и искането на Районно управление и Криминална
полиция – Сандански. Отворили са запечатаното помещение, за да
прегледат списъци от СИК № 3. Съдържанието ще бъде
ксерокопирано и предадено за извършващата се проверка.
Докладвам ви го за сведение.
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Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от
днешно заседание ви докладвам едно писмо с вх. № ЦИК-07-8 от
15.01.2020 г. Това е писмо, което докладвам вместо госпожа Цанева.
То е от Европейската мрежа по конкуренция – отваряне на покана за
представяне на предложения за безвъзмездни средства за 2020 г. –
Европейска мрежа по конкуренция.
Става въпрос за изготвяне на проектни предложения, като
крайният срок за тях е 1 април 2020 г. Става въпрос приблизително
за около 1 млн. евро средства, които могат да бъдат разпределени.
Към настоящия момент ви го докладвам за сведение, както
казах, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали се намира
английският вариант, както и извършеният превод на български.
Моето предложение също така е да бъде възложено на
администрацията евентуално да го разгледат и да проучат дали
Централната избирателна комисия би могла да участва в тази
програма и да бъде изготвен някакъв проект.
Докладвам го за сведение.
Моето
предложение
е
директорът
на
Дирекция
„Администрация“ е да прецени на кого да възложи да изпълни тази
проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не е ли добре да се
разгледа в работна група и групата „Международна дейност“ да
обсъди точно какви са параметрите.
Продължаваме, колеги. Госпожа Йосифова има думата.
Заповядайте, госпожо Йосифова.
Благодаря. Колеги, да ви докладвам във връзка с участието
ми в откриването на обсерваторията за електорална психология в
Лондон – „Лондонс лъф икономик“. Ще представя и писмен доклад.
Тук бих искала само да ви запозная с темите, които бяха разгледани,
включително и на кръгла маса, относно стимулиране на лицата,
които гласуват за първи път, представяне на идеалната секция за
гласуване, представяне на книга, която е с автор проф. Майкъл
Брутър, касаеща мислите на избирателя, като участие в
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мероприятията взеха представители на Централните избирателни
комисии на Грузия, Румъния, ЮАР, Швеция. Беше споделен техният
опит, трудностите във връзка с избирателния процес и в тази връзка
мисля, че наистина беше ползотворно участието ни и бяха
осъществени полезни връзки.
Така че ще представя и писмен доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колега Войнов,
заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-06-130 от 12.02.2020 г. и
към него писмо със същия входящ номер, но с номер 17.02.2020 г.
Текстовете и на двете писма са едни и същи. В писмото се моли да
бъдат заличени личните данни в един протокол на Районна
избирателна комисия. Действително в цитирания протокол
фигурират личните данни на пет лица.
Затова предлагам да изпратим писмо до „Информационно
обслужване“ АД с копие до подателя с молба да заличат в личните
данни в този протокол. Проектът за писмо е във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали и може да се запознаете с него.
Съгласен съм да не е копие, а да е отделно писмо до лицето, с
която да го информираме, че сме предприели необходимите
действия.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: То дали не е направено вече?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Отпада абзацът копие
и изпращаме самостоятелно писмо.
Други предложения има ли, колеги?
Ако няма, моля процедура по гласуване, колеги, на
предложените всъщност две писма - до Информационно обслужване
и до лицето, подало жалбата.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
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Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Войнов, за доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК03-64 от 13.02.2020 г. Писмото представлява препратен е-mail от И.
В. от Глобъл Адвайрзъс до госпожа Ц. от Държавна агенция
„Електронно управление“ и с писмото си определят среща. Писмото
не касае Централната избирателна комисия и затова го докладвам за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Ганчева,
заповядайте.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател! Ние с колегата Иванова желаем накратко да
докладваме на комисията за дейността ни като наблюдатели на
предсрочните парламентарни избори в Азербайджан, гр. Баку, като
съвсем накратко ще кажем, че участвахме в различни мероприятия,
организирани от Централната избирателна комисия наред с другите
международни наблюдатели., като посетихме в изборния ден –
09.02.2020 г. – различни избирателни секции на територията на гр.
Баку в различни райони на гр. Баку.
Няма да се спирам аз специално на нормативната база,
защото по доклад на колегите Войнов и Николов от декември месец,
ние се запознахме с Изборния кодекс на Азербайджан. Като
интересна информация можем да ви представим, че изборите се
проведоха в 125 региона, като избирателните секции са общо 5573,
като общият брой на избирателите в Азербайджан е 5 329 461.
Материалите, които Централната избирателна комисия като
разяснителна кампания – може би, това, ако представлява интерес –
и произвела и изработила за парламентарните избори, са 4
видеоклипа, които са във връзка с избирателните списъци,
разясняване на важни срокове и права на избирателите във връзка с
изборите, като знаете, че това бяха предсрочни парламентарни
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избори с оглед да се обнови възрастта. Това е основното – да се
обнови възрастта в парламента. Спечелилият е новата
азербайджанска пария, като съгласно и правната система, и
нормативната рамка на Азербайджан има и независими депутати.
Интересен факт е, че около 199 представители на 132 международни
медии бяха също журналистите, акредитирани да отразяват изборите
в Азербайджан.
Ние на място видяхме също и подвижните избирателни
кутии. Също така знаете, известно е по доклади от предходни
наблюдения, че в Азербайджан с оглед на избягване на двойното
гласуване се използва специален фиксиращ спрей и лампа, с която се
проверяват избирателите дали са гласували с оглед избягване на
двойното гласуване.
Това е накратичко. Госпожа Иванова, ако иска, да се включи.
Когато влезе избирателят в секцията, се пръска фиксиращият спрей
и след това с лампа се проверява дали свети или не, тоест, дали е
гласувал или не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Иванова има
ли да допълни нещо?
КАТЯ ИВАНОВА: Основните неща бяха казани от колегата
Ганчева. Моето впечатление е за едни добре организирани избори,
протекли в спокойна обстановка. Посещението на секциите беше по
наше желание. През целия ден в различни часове, по наше желание
посетихме секции с по-малък брой избиратели, със среден брой, поголеми секции. Всичко беше сравнително спокойно и нормално. Тя
ви запозна и с цифрите.
Присъствахме и на среща, организирана от Централната
избирателна комисия в сградата на Централната избирателна
комисия, впечатляваща сграда - държа да отбележа.
Това е накратко. Ако има някакви въпроси от страна на
колегите, готови сме да отговаряме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Баханов, имате
думата.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Взимайки повод от казаното от
колегата Ганчева, ми направи впечатление, че изборите са били
извънредни „с цел обновяване на възрастта“, ако правилно чух. Как
се е осъществило това на практика? В смисъл, имало ли е възрастови
ограничения на хората в листите или как се е осъществило това
обновяване на възрастта? Поне това чух, че казахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо
Ганчева, да отговорите на въпроса.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не съм изследвала този въпрос,
колега Баханов. Това е по информация, която съм получила в
Азербайджан и от новините. Нямам данни как се е осъществило това
обновяване и не съм извършвала такава статистика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?
Благодарим Ви, колеги. Беше интересно. Навсякъде може да
научи човек ценни неща за изборите!
Колегата Стефанова има думата. Заповядайте, колега
Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с отправената
към нас покана от A-WEB и Централната избирателна комисия на
Република Корея за наблюдение на избори и взимане на участие в
Годишната конференция на A-WEB сме изпратили отговор, който
госпожа Цанева беше внесла на предходно заседание и на база на
отговора те отново ни питат кога ще потвърдим участието с
конкретни имена. Аз отворих протокола от предходно заседание. От
проекта за писмо, който е предложила госпожа Цанева, е отпаднало
изречението, в което ние поясняваме, че към момента не можем да
потвърдим възможност за пътуване, тъй като българските здравни
служби
препоръчват
временно
ограничение
на
междуконтиненталните пътувания, свързано с коронавируса.
Предлагам за по-голяма яснота, явно не е станало ясно на
организаторите каква е причината, че към момента …..
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това се отнася все едно до България,
а не до целия свят.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Едно по-категорично и
ясно писмо с едно изречение – няма да има участници поради
обективната ни ангажираност, за да стане ясно.
Кратко и ясно, за да не остават с грешни впечатления.
Друго предложение към писмото? Няма.
Колеги, процедура по гласуване на ново писмо –
допълнително, в което категорично да заявим, че нямаме
възможност да изпратим представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Стефанова, за следващия Ви доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с наше
запитване към Министерство на регионалното развитие и
благоустройството относно процедурата за подбор на експерт
„информационни и комуникационни технологии“, която приключи
миналата седмица, ни уведомяват, че нямат възможност да осигурят
такъв експерт. Това е писмо с вх. № ЦИК-04-03-2 от Министерство
на регионалното развитие и благоустройството.
Колеги, получили сме писмо от „Полиси мениджър“. Това е
ползването на секюрити антивирусна програма, че отново има нужда
от ъпдейт. Ще възложа на госпожа Ц. да извърши ъпдейта и да ни
направи един кратък доклад относно предходната версия, за която
нямаме все още информация, и тази, която предстои да бъде
обновена – 1421.
Колеги, постъпила е молба от заместник-председателя на
Християн-социален съюз за предоставяне на бюлетините от
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последните избори за кметове и общински съветници. Имаме
налични в резерв бюлетини.
Предлагам да предоставим на господин Б. бюлетини от
последните избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада.
Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение – да предоставим образци от бюлетините.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стефанова, за следващия Ви доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали с вх. № ЦИК-09-35 от вчера е постъпила
докладна записка във връзка със стартиране на процедура за подбор
на длъжността главен експерт „информационни и комуникационни
технологии“ в администрацията по повод докладвания на предходно
заседание край на процедурата.
Към докладната има приложен проект за обява за
длъжността, длъжностна характеристика и методика. Това, което
променяме от предходната процедура, е, че още в четвъртък
предложих в теста, който ще бъде като втори етап от подбора, да
бъде допълнено, че кандидатът, получил по-малко от 13 броя точки
на теста, не се допуска до следващ етап на процедурата, а именно
провеждане на интервю.
Можете да го погледнете. В методиката в жълто е допълнен
абзацът.
Другото променено е в самата обява и длъжностна
характеристика. Това е изискването за заемане на длъжността като
минимална
образователна
степен
остава
магистър,
а
професионалната област е определена като технически инженерни
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науки, информационни технологии и приложна математика и други
приложими за дейността. Това е в длъжностната характеристика,
както и промяната аналогично кореспондира и в обявата –
образование – висше, степен магистър, професионална област –
технически инженерни науки, информационни технологии и
приложна математика и други приложими в длъжността, както и
опитът остава три години в областта на информационнокомуникационните дейности.
Срокът за подаване на документи сме го направили така,
както го коментирахме и на предходно заседание – 15 работни дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги,
предложението, новите моменти.
Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това, което може би не е лошо,
пък да помислим дали да е само магистърска или да бъде бакалавър
и магистър – висше образование.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Стефанова,
заповядайте. По предложението – докладчикът?
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в минималните
изисквания за образование – висше, минимална образователна
степен бакалавър – да бъде променено и в длъжностната
характеристика, и в обявата.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Мога да подкрепя
господин
Андреев. Тези, които учат приложна математика, не стават
магистри. Те отиват да пишат програми, да се занимават с
прилагането на математиката. Магистри стават тези, които са в
хуманитарната област, защото е важно за кариерното им израстване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения,
колеги, към конкурсните условия? Няма.
Моля, тогава, колеги, процедура по гласуване на протоколно
решение, с което да одобрим условията за промяната на минимална
образователна степен бакалавър.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Колегата Чаушев има думата. Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали има проект за решение по отношение на
предложение до президента за насрочване на частичен избор за кмет
на кметство в община Ардино – Брезен.
Моля да се запознаете с него. Ситуацията е, че избраният
кмет е подал заявление за прекратяване на правомощията му поради
болест. Общинската избирателна комисия е прекратила съответните
му пълномощия и ни е изпратила необходимите документи,
включително и таблица за населението по постоянен и настоящ
адрес в Кърджали, включително и за кметство Брезен, в което има
777 жители по постоянен адрес. Изпълнено е основанието на чл. 16,
т. 1 от ЗАТУРБ, поради което предлагам да вземем решение за
предложение до президента за насрочване на частичен избор в
кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали със съответното
писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Виждате, колеги,
проекта за решение. Има ли изказвания? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението се приема.
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Решението има № 1761-МИ.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам предложение във връзка с
получаването на указ на президента на Република България за
насрочване на избори да разкрием, ако колегата Чаушев като
ръководител на тази част, не възразява, на официалната интернет
страница в специалната секция, където се публикуваме указите и
цялата относима информация, както е практиката на ЦИК и да
възложим на администрацията да изготви таблица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Чаушев?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, удачно е. За тези кметства, за които
има издадени укази, да се създаде нова секция „Частични избори“
със съответния му вид и в тази секция „Частични избори – 2020“ да
се публикуват указите на президента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения,
колеги? Вървим поред. Първо гласуваме писмо до президента, с
което да изпратим току-що гласуваното решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното от
госпожа Ганчева протоколно решение – да се създаде рубрика на
нашата страница „Частични избори – 2020“, на която да бъдат
публикувани указите на президента във връзка с насрочени частични
избори през 2020 г.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № МИ-2216 от 14.02.2020 г. Това е един сигнал от господин А. от с. Безмер,
който е адресиран до Общинска избирателна комисия – Тервел, до
Централната избирателна комисия и до КПКОНПИ по отношение на
това, че действащият кмет на селото е участвал в органите на
кооперацията съответно в селото – „Добруджанско агне“.
Докладвам го за сведение, уважаеми колеги. Сигналът е
изпратен до компетентната Общинска избирателна комисия,
включително и до Комисията за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобито имущество.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг
доклад, господин Чаушев, имате ли?
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам вх. № ЦИК-11-22 от
13.02.2020 г., който се намира във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали. Това е предложение от господин В., инженер, по
отношение на машинното гласуване. Идеята на неговите, така, както
ги е озаглавил, размисли е, че проблемът с машинното гласуване по
отношение на производството на тези устройства може да се реши
чрез компютри, хардуера и софтуера на компютри. Прочетете го.
Докладвам го за сведение и евентуално обсъждане. Казва да
се използват хардуерите и софтуерите на наличните компютри.
Докладвам получен по електронната поща вх. № 13-17 от
17.02.2020 г. От кмета на община Неделино е дошло искане за
отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни
материали от общинските избори през 2015 г., във връзка с
постъпило до него от Държавна агенция „Архиви“ писмо съответно
за предаване на документи за съхранение и унищожаване на
неценните.
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Предлагам с наше писмо по образец да отговорим на кмета на
община Неделино, че не е нужно изрично разрешение, а да се спазят
съответните действия, посочени в наше Решение № 1244-МИ.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на господин Чаушев за изпращане на писмо
до кмета на община Неделино. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам едно писмо от Министерството на
вътрешните работи – Столична дирекция „Вътрешни работи“. То е
във връзка с осъществявани проверки 54514/2019 г. по описана на
СРП. Искат информация по отношение на едно лице, което е
гласувало в противоречие на чл. 350, ал. 1 във връзка с § 1, т. 2,
буква „а“ от Изборния кодекс – така наречената уседналост – и
задават следните въпроси: разполага ли това лице с право на глас, в
кои избирателни секции е упражнило правото си това лице, вписан
ли е в допълнителната страница за гласуване извън страната и
съответно прилагане на заверени копия от подадените декларации за
вписване на тези документи.
Аз предлагам да напишем едно писмо до СДВР и да им
кажем, че господинът е гласувал в съответната секция, намерих я, тя
е в район „Триадица“, че по същество има противоречие с чл. 350,
ал. 1 във връзка с § 1, т. 2, буква „а“, тъй като настоящият му адрес е
в Канада, и съответно да посочим, че документите за вписване са в
допълнителната страница на избирателния списък и се намират в
Столична община, район Триадица.
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Предлагам да изпратим едно писмо до питащия с уточняване
на информацията.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на господин Чаушев. Има ли други предложения? Не
виждам.
Ако няма, моля, процедура по гласуване за изпращане на
писмо.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И последното, вх. № ЦИК-00-118 от
13.02.2020 г. То също е качено във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали. Дошло е по електронната поща от В. Н., програмен
директор на Асоциация „Прозрачност без граници“.
Видяхте ли текста на искането? Към него трябва да има едни
допълнителни файлове, за които става въпрос, а те са поредица от
доклади на организацията от 11-ти та до днес.
Искането е тези доклади да бъдат качени на нашата страница.
Аз считам, че с тези доклади трябва да се запознае
Централната избирателна комисия, но не считам, че трябва да се
качват на официалната страница на Централната избирателна
комисия, доколкото това е официална страница, включително и на
обществения съвет, но организацията от 2014 г. не участва в
работата на Обществения съвет под формата на „замразяване“,
каквото и да значи това. А освен това считам, че трябва да се качват
крайни актове на Обществения съвет, така, както е и правилникът,
който си имат самите те.
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Докладвам го за сведение и запознаване с докладите и за
съответни действия след решение на ЦИК по евентуално
възприемане на някои идеи и възгледи на наблюдатели.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг
доклад нямате, господин Чаушев?
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение
постъпило писмо от кмета на община Родопи, област Пловдив, с
приложена към него окомплектована преписка, която съдържа
протоколи, заповеди, актове, писма от и до Държавен архив.
Писмото е във връзка с отворено запечатано помещение, в
което се намират изборни книжа и материали от изборите за членове
на Европейски парламент 2014 г., изборите за общински съветници
и кметове през 2015 г., Национален референдум 2013 г. с цел
предаването им за архивиране в отдел „Държавен архив“ – Пловдив.
Докладвам го за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, че във
връзка с Наредба от 2004 г. за реда за организиране охраната при
транспортиране на ценни пратки и товари, при теглене на парични
суми от банков офис, пренасянето, транспортирането до касата на
Централната избирателна комисия имаме въз основа на проучване от
миналата година сключен договор. Този договор изтича на 21
февруари 2020 г.
В тази връзка госпожа Манолова предлага да се сключи нов
договор. Получен е проект, той е приложен във вътрешната мрежа
към предложението. Условията са същите. Информацията от
докладната записка по отношение на общата сума, платена по
изпълнението на договора, е 705,60 лв. с ДДС.
Предлагам ви да се сключи договор, за да можем да
отговорим на изискванията на наредбата. Нямаме проблеми с
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изпълнителя по този договор – СОТ – Сигнална охранителна
техника ЕООД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата за
изказвания, колеги. Чухте предложението. Изтича срокът на
договора.
Ако няма други предложения, моля, колеги, процедура по
гласуване на протоколно решение, с което да одобрим сключването
на договора със СОТ ЕООД и да ме упълномощите да подпиша този
договор.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от финансовия
инспектор е постъпило писмо с посочени конкретни въпроси, по
които следва да изразим становище, както и да приложим налични
документи в Централната избирателна комисия. Обръща внимание
на тези документи, които към момента са му предоставени в един
екземпляр, да има втори със съответна заверка.
По същия начин сме получили писмо от ръководителя на
одитния екип от Сметната палата с посочени въпроси, по които
следва Централната избирателна комисия да изрази становище,
както и те са изразили мнение.
В тази връзка моля да се запознаете и за следващото
заседание да се възложи на администрацията, за да може да се
изготвят и съответните становища и документи за предоставяне, за
да можем да отговорим в срока и на двете писма. Публикувани са
във вътрешната мрежа.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямаме много време,
колеги. Днес е вторник. Значи в четвъртък трябва да мине отговорът
през зала за обсъждане и гласуване, за да може до петък да го
предоставим.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в отговор на
нашето запитване до министъра на финансите по отношение на
случаите, в които получаваме и пред ЦИК се депозират
изпълнителни листове по дела, по които Централната избирателна
комисия не е страна, осъдена е Общинска избирателна комисия или
независимо от неучастие, тъй като Общинските избирателни
комисии не са юридически лица, осъдена е Централната избирателна
комисия, имаме изразено становище от министъра на финансите.
Следващият отговор, който очакваме, е от Сметната палата.
Съвсем накратичко, становището е, че следва да бъдат
изплащани от бюджета на Централната избирателна комисия във
всички случаи при наличие на бюджетен кредит за това.
Докладвам ви постъпило копие от заповед в Централната
избирателна комисия за удължаване на срока за извършване на
финансовата инспекция с още 12 работни дни.
И това е за сведение.
Отново за сведение ви докладвам отговора, който заместникминистър на финансите изпраща до кмета на община Родопи. Ако си
спомняте, имаше писмо от кмета на община Родопи с искане
Централната избирателна комисия да се съгласи и да разпореди
използването на остатъчен кредит от средства, които са останали
неразходвани от 2017 г. от парламентарни избори и за изборите за
Европейски парламент през 2019 г. Накратко, становището на
министъра на финансите е, че това не е възможно.
В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от
община Несебър, подписано за кмет на община Несебър и от главен
счетоводител във връзка с проведени заседания и дежурства от член
на Общинска избирателна комисия през месец януари. Приложили
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са копия – 2 броя - на пътен лист и касова бележка, отново в копие,
за член на Общинската избирателна комисия Евдокия Делибалтова,
като са приложили и копие от заверено копие от Общинска
избирателна комисия, стр. 2 на Решение на Централната избирателна
комисия с посочване и позоваване на точката, съгласно която
пътните разходи се дължат от държавния бюджет срещу представяне
на разходо-оправдателен документ.
В случая ви предлагам писмо до кмета на община Несебър –
за първи път получаваме такова искане. Във вътрешната мрежа е
проектът за писмо.
С оглед на това, че се иска от Централната избирателна
комисия да бъдат преведени тези средства чрез трансфер, да
уточним, че те не се дължат от бюджета на Централната избирателна
комисия. Те са за сметка на държавния бюджет и се изплащат чрез
бюджета на общините, но следва да бъдат предявени пред
съответния областен управител. А решението, което в момента е
приложимо, е Решение № 1666 и 1685 по отношение на разходите за
пътуване на членове, които са участвали в заседание и са
осъществили дежурства. Старото решение на Централната
избирателна комисия за определяне на възнагражденията на
общинските избирателни комисии за произвеждане на местните
избори е месечно и то във времето е ограничено като приложение с
приключването на изборите. Към момента имаме друго решение,
което е приложимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Бележки към писмото?
Моля, процедура по гласуване, колеги, на предложеното
писмо.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, госпожа Манолова
е поискала две оферти. Такива са постъпили в Централната
избирателна комисия за поръчка на тонер-касети. Направили са
съответно сравнение на двете оферти и ни предлага, тъй като като
съотношение цена – качество, както и гаранция за оригиналност на
тонер-касетите, предложението на фирма „Ронос“ ООД да бъде
прието на стойност 2 922,50 лв. без ДДС, съответно 3 507,00 лв. с
ДДС.
Предлагам ви да бъде одобрено направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване, колеги.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам
докладна записка във връзка с необходимостта да бъдат подредени
архивохранилищата на Централната избирателна комисия, да бъде
освободено място, на което да може да се обработват документите, е
направено предложение от госпожа Манолова във връзка и с
проучване на три фирми, които предлагат услуга по унищожаване на
хартия при запазване на информация, свързана с лични данни, ако се
съдържат такива.
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Става въпрос за унищожаване на неизползвани бюлетини от
произведените избори извън страната. Това означава, че следва да
бъдат отворени съответно чувалите от секциите извън страната, за
да може да бъдат отделени както неизползвани бюлетини, аз ви
предлагам, ако има вътре и неизползвани формуляри, също да бъдат
отделени, за което да се представи подробен отчет от
администрацията, за да може Централната избирателна комисия да
вземе окончателно решение.
На този етап те предлагат из между направеното проучване с
три фирми, най-добри условия е предложила фирма „Евроимпекс“
ЕООД. Тя извършва тази услуга и за Народното събрание,
Министерския съвет и други държавни и общински институции, а и
Централната избирателна комисия е използвала услугите на фирмата
през 2013 г. Предлагат в тази връзка Централната избирателна
комисия да вземе решение за регулярно предаване на документи с
изтекъл срок на съхранение на фирма „Евроимпекс“ ЕООД.
Аз нямам нищо против Централната избирателна комисия да
вземе принципно решение, но бих ви предложила, ако гласуваме, то
да бъде в смисъл, че възлагаме на администрацията да направи
съответно проверка на документите, представени от секциите извън
страната, за което да се отворят архивохранилищата, да се отделят
неизползваните бюлетини от секционните избирателни комисии,
както и други неизползвани формуляри. Да се представи подробен
отчет на Централната избирателна комисия по видове, брой такива
формуляри и след решение на Централната избирателна комисия да
бъдат предадени за унищожение. Другото според мен е много
опасно да гласуваме – постоянно действащо решение, без да имаме
санкцията на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението,
колеги.
Да гласуваме тогава предложението на госпожа Солакова.
Гласуваме, колеги.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Поради изчерпване на дневния ред, колеги, закривам
заседанието.
Насрочвам следващото заседание на 20 февруари 2020 г.,
четвъртък, от 10,00 ч., колеги.
(Закрито в 12,55 ч.)

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

