ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 198
На 25 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 частични
избори.
Докладва: Мария Бойкинова
2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Силва Дюкенджиева
3. Доклад относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Йорданка Ганчева
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Таня Цанева, Николай
Николов, Цветанка Георгиева, Георги
Баханов, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Бойчо Арнаудов
5. Доклад

относно

проведен

конкурс

за

заемане

на

длъжността „главен специалист-домакин“.
Докладва: Силва Дюкенджиева
6. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
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Докладват: Мария Бойкинова,
Кристина Стефанова, Катя Иванова
7. Писма до прокуратури и МВР.
Докладват: Георги Баханов, Ивайло
Ивков
8. Разни.
Докладват: Таня Цанева, Николай
Николов, Емил Войнов, Александър
Андреев, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Севинч Солакова,
Стефка Стоева
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина ЦветославоваСтефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Димитър Димитров.
Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Добър ден,
колеги.
Откривам днешното заседание.
Налице е необходимият кворум за провеждането му.
Отсъства колегата Димитър Димитров, който е в отпуск.
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По дневния ред имате думата, колеги. Има ли допълнително
желаещи да бъдат включени?
Колегата Иванова има думата.
КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля да бъда
включена в т. 6 – Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ганчева,
имате думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точката за изплащане на възнаграждения на общински
избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Колегата Стефанова има думата.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо председател, моля да
ме включите в точката за изплащане на възнаграждения на
общински избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Други колеги? Не виждам други.
Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с
допълненията.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, 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:
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1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Колега Бойкинова, имате думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали е проектът за решение. Общинска
избирателна комисия – Айтос, ни уведомява, че с решение по
административно

дело

№

267/2020

г.

на

Върховния

административен съд е отменено решението на Административен
съд – гр. Бургас, с което е потвърдено решението на Общинска
избирателна комисия за избор на кмет на кметство Карагеоргиево. С
решението Върховният административен съд го отменя и вместо
него постановява, че изборът е недействителен, поради което следва
да направим предложение на президента на Република България да
насрочи нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево. Съответно
съм цитирала двете решения на Административен съд – Бургас, и на
Върховния административен съд.
Предлагам да гласуваме решение за предложението до
президента за насрочване на нов избор, както и придружителното
писмо. Предлагам да гласуваме и двете. Става въпрос за втори тур,
нов избор. Разликата в гласовете между кандидатите е 2 гласа,
съответно Върховният административен съд действителни бюлетини
ги е приел за недействителни, а Районният съд – Бургас, е допуснал
оглед на бюлетините в двете секционни избирателни комисии.
Оспорени са десет бюлетини и съответно Административен съд –
Бургас, приема, че от тези десет бюлетини неправилно е отчетена
само една бюлетина, който съдът приема за недействителна. Но
Върховният

административен

Административен

съд

–

съд

Бургас,

обратно
приема

на

изводите

повече

на

бюлетини,

определени от секционните избирателни комисии за действителни,
Върховният административен съд ги приема за недействително,
поради което отменя избора и го обявява за недействителен.
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Това е накратко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Предлагам само да добавим „приложени заверени копия на влязло в
сила решение на Върховния административен съд“. Това е един от
четирите случая, където са обявени за недействителни гласове.
Други колеги към проекта на решение? Имате думата за
изказвания. Има ли изказвания, колеги? „Приложени заверени копия
от влязло в сила решение на Върховния административен съд“ - това
предлагам да се добави.
Процедура по гласуване, колеги, на решението.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Решението се приема.
Решението има № 1765-МИ.
Процедура по гласуване на писмото до президента, колеги.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Колегата Чаушев иска думата. Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам на първа страница да отворим
нова рубрика под „частични“ „и нови“ избори по същата логика и да
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започнем да я пълним вече, да го осмисляме. Ние отворихме само за
„частични“, сега да отворим и за „нови“ избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Уместно

е

предложението, колеги. Има отворена на страницата към рубриката
„Местни избори“ – „частични избори“, да отворим „и нови“. Тоест,
да добавим „и нови“.
Процедура по гласуване, моля.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
По тази точка думата има госпожа Дюкенджиева.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-158 от 21.02.2020 г. в
Централната избирателна комисия е постъпило заявление от
Руменка Петрова Паунова, секретар на Общинска избирателна
комисия – Костенец, с което моли да бъде освободена от заеманата
позиция по лични причини и поради невъзможност да изпълнява
задълженията си като секретар на ОИК- Костенец.
Предлагам ви да освободим като секретар на ОИК –
Костенец, Софийска област, Руменка Петрова Паунова и съответно
да анулираме издаденото й удостоверение.
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Предлагам също така да изпратим писмо до Коалиция БСП за
България да направят предложение за секретар на Общинска
избирателна комисия – Костенец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за решение. Има ли изказвания, колеги? Не виждам.
Моля,

процедура

по

гласуване

на

решението

за

освобождаване на секретаря на ОИК – Костенец.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1766-МИ.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Предлагам да гласуваме и писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги, на писмо до госпожа Корнелия Нинова за
посочване на нов кандидат за секретар на Общинската избирателна
комисия – Костенец.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Стефка

Стоева,

Таня

Цанева,

Таня

Йосифова,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
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Колега Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-14-17 от 21.02.2020 г. То е
от секретаря на община Бяла, област Варна по повод на постъпило
писмо със съответния изходящ номер от началника на отдел
„Държавен архив“ – Варна, и в съответствие с наше решение
относно съхранение, архивиране, унищожаване на изборни книжа и
материали от произведени избори за народни представители,
президент и вицепрезидент на Републиката, както и членове на
Европейски парламент и референдуми ни молят да постановим
решение, с което да разрешим отварянето на запечатано помещение,
което е описано съобразно писмото, цитиран е обектът.
В него се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори за общински съветници и за кметове през
2015 г. и от националния референдум през 2015 г. с цел извършване
на експертиза и предаване по реда на специалния закон на Държавен
архив – Варна.
Предлагам писмо, което е с традиционния текст, до секретаря
на община Бяла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Има ли изказвания, други предложения, бележки към писмото? Не
виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Стефка

Стоева,

Таня

Цанева,

Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.

Таня

Йосифова,

Цветанка
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Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4.

Доклади

относно

искания

за

изплащане

на

възнаграждения на ОИК.
Госпожо Цанева, имате думата.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е искане за
изплащане на възнаграждения от Общинска избирателна комисия –
Върбица, област Шумен, в размер на 550,62 лв.
Заседанието е проведено на 29.01.2020 г. Присъствали са
председател, заместник-председател, секретар и седем члена, като
заседанието е било във връзка с приемане заявлението за
прекратяване на пълномощията на общински съветник и съответно
обявяване на следващия в листата.
Предлагам

да

бъде

изплатено.

Има

контролен

лист,

счетоводна справка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Изказвания има ли? Предлага се одобряване на възнаграждение за
едно заседание.
Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно
решение в предложения от госпожа Цанева смисъл.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Стефка

Стоева,

Таня

Цанева,

Таня

Йосифова,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ

НИКОЛОВ:

Благодаря.

Уважаеми

колеги,

докладвам постъпило искане от Общинска избирателна комисия –
Ветово, за изплащане на едно заседание и на множество дежурства,
както следва.
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На първо място – на 03.02.2020 г. е проведено дежурство от
четирима членове на комисията. Четиримата членове са извършили
три различни дейности. Единият от тях, а именно председателят е
присъствал и участвал в съдебно заседание по дело № 68/20 г. На
същата дата е изготвено и уведомително писмо до ОД на МВР –
Русе, във връзка с извършване на проверки и предоставяне на
документи

от

Общинската

избирателна

комисия,

касаещи

проверката. На трето място, имаме присъствие на членове на
Общинската избирателна комисия при разпечатване на архива за
снабдяване с изискуемите документи. Става дума за запечатано
помещение – архив, на общинската администрация. Представена е
заповед на кмета и протокол в тази връзка. Четирима членове на
комисията са дали това дежурство.
На второ място, имаме дежурство на председател и
заместник-председател на 04.02.2020 г. – на следващия ден – което е
по повод участие в съдебно заседание по друго дело – дело №
70/2020 г. пред Административен съд – Русе. Да припомня, че
изрично

заместник-председател

беше

упълномощен

освен

председателя да представлява Общинската избирателна комисия,
като заместник-председателят беше лице с юридическо образование.
Представен е протокол от това съдебно заседание.
На следващата дата, на 05.02.2020 г. имаме дежурство само
от председателя, което е по повод участие в следващо съдебно
заседание по дело № 68. На 10.02.2020 г. има дежурство, също само
от председателя по повод трето или поредно съдебно заседание по
дело № 68. На 12.02.2020 г. има заседание. Присъствал е целият
състав на комисията. Представен е протокол. Присъствали са 13
члена на това заседание. Те са разгледали искане на областния
управител за становище по повод неполагане на клетва от общински
съветник, който е бил определен с решение на Общинската
избирателна комисия. Областният управител иска становище от
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Общинската избирателна комисия. Представили са му като
становище дебата, който са провели. Изказали са се пет или шест
члена на комисията по този въпрос. Три страници е дебатът, целият
протокол мисля, че беше от пет страници.
Последното нещо, което имат като претенция, е дежурство на
14.02.2020 г., което е осъществено от председателя. Председателят е
присъствал на полагане на клетва – само той – на общински
съветник, който не е бил допуснат до участие, по повод на което са
провели заседание на 10.02.2020 г.
Преписката

е

окомплектована

с

всички

необходими

документи. Има протокол от заседание на комисията, има няколко
протоколи от съдебни заседания, както казах, има изпратено
писмото, което са изготвили, разбира се, протокол за участие на
членовете на Общинската избирателна комисия в разпечатване на
архива.
Считам, че са основателни всички претендирани суми за
изплащане на възнаграждения за тези, както казах, четири
дежурства, на различни дати, по различни поводи и заседанието,
което е проведено на 12.02.2020 г. Общата сума ведно с
осигуровките възлиза на 1 258,18 лв. Моля за протоколно решение, с
което да се одобри разход за възнаграждение за четири дежурства и
заседание в този смисъл.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада.
Заплащане на дежурства и заседание. Имате думата, колеги. Чухте
подробния доклад.
Ако няма изказвания, моля, колеги, процедура по гласуване
на протоколно решение, с което да одобрим предложените
възнаграждения.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА

ГЕОРГИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Колеги, докладвам ви искане от Общинска избирателна
комисия – Родопи, област Пловдив, за изплащане на възнаграждение
за проведено едно заседание – на 27.01.2020 г. във връзка с вземане
на решение за обжалване решение на Административен съд –
Пловдив, по административно дело № 3876/2019 г., заведено във
връзка с решение на Общинската избирателна комисия, както и
решение относно определяне на представител на Общинската
избирателна комисия във Върховния административен съд.
На

заседанието

са

присъствали

председател,

двама

заместник-председатели, секретар и осем членове. Сумата, за която
става въпрос, е 661,01 лв.
Налице са всички изискуеми документи, включително
контролен лист и счетоводна справка.
Предлагам ви да одобрим с протоколно решение тази сума от
661,01 лв. за проведено заседание от Общинска избирателна
комисия – Родопи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изказвания има ли,
колеги? Няма изказвания.
Процедура по гласуване, колеги.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
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Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Колега Ганчева, имате думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
искания за изплащане на възнаграждения от Общинска избирателна
комисия – Вълчи дол, област Варна с вх. № МИ-27-80 от
13.02.2020 г., като искането е за изплащане на възнаграждения за
заседания, проведени: на 27.01.2020 г., на което са присъствали
председател, заместник-председатели, двама секретари и осем члена
и на 10.02.2020 г. заседание, на което са присъствали председател,
заместник-председател, двама секретари и осем члена. Към
преписката са приложени необходимите документи съгласно наше
решение. Има предварителен контрол от финансовия контрольор с
положително становище за изплащане на възнаграждението в размер
на 1 322,02 лв. за тези заседания.
Предлагам да одобрим изплащането на това възнаграждение
съобразно доклада на Общинска избирателна комисия – Вълчи дол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
за изказвания. Не виждам.
Моля, процедура по гласуване, колеги, на предложеното
протоколно решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колегата
Стефанова.

Стефанова

има

думата.

Заповядайте,

колега
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ27-81 от 13.02.2020 г. сме получили искане от Общинска
избирателна комисия – Завет, за изплащане на възнаграждение за
проведено дежурство от заместник-председател. Към искането
имаме контролен лист от финансовия контрольор.
Дежурството е във връзка с връчване на удостоверение на
общински съветник. Предлагам да бъде изплатено дежурството в
размер на 57,19 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Едно дежурство на заместник-председател. Не виждам изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
протоколно решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Стефанова, за следващия Ви доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с протоколно решение
от 18.02.2020 г. сме одобрили дежурство на председател и секретар
от Общинската избирателна комисия – Велико Търново, проведено
на 07.02.2020 г.

При изпращането на писмото е допусната

техническа грешка и вместо дежурството да бъде изписано в
таблицата на секретар, е изписано на член.
Предлагам да изпратим писмо до Общинска избирателна
комисия – Велико Търново, и до кмета на община Велико Търново с
корекцията – да считат, че присъствието на дежурството е било на
секретар, а не на член.
Текстът на писмото го има във вътрешната мрежа.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за писмо. Не виждам изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
писмо, за да се отстрани допуснатата техническа грешка.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Стефка

Стоева,

Таня

Цанева,

Таня

Йосифова,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колегата Арнаудов поиска думата в тази точка. Заповядайте,
колега Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докато сме в точката
„Изплащане на възнаграждения на ОИК“, ще ви помоля да
погледнете във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от
днешно заседание. Подготвил съм едно решение за изменение и
допълнение на наше Решение № 1685-МИ от 13.12.2019 г. относно
реда и условията за провеждане на дежурства и заседания на
общинските избирателни комисии.
Добавям т. 11.1 с два нови абзаца, както следва:
„Председателят изготвя график за дежурства на членовете на
ОИК на ротационен принцип и за срок от три месеца, който се
одобрява на заседание на Общинската избирателна комисия. Броят
на членовете, които дават дежурства, не може да бъде повече от
трима и се определя в зависимост от сложността на извършваните
дейности.
При разглеждане исканията за възнаграждения Централната
избирателна комисия преценява дали дадените дежурства са били
целесъобразни, като се изплащат възнаграждения за максимум
трима членове на ОИК, дали целодневни дежурства.“
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Това е моето предложение за промяна на нашето решение.
Ако искате, да го обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Може, да. Заповядайте.
И аз ще кажа възраженията си за първия абзац.
Колегата Бойкинова има думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз подкрепям това, че
общинските избирателни комисии следва да си изготвят графика, в
който на ротационен принцип да си определят кои членове ще дават
дежурства, ако се налага и има такава необходимост. Подкрепям и
предложението дежурството да не се дава от повече от трима
членове и да се определя в зависимост от сложността на
извършените дейности, като съм против във втория абзац, при
разглеждане

на

исканията

за

възнаграждения,

Централната

избирателна комисия да извършва преценка дали дадените
дежурства са били целесъобразни, като се изплащат възнаграждения
за максимум трима членове.
Моето предложение е вторият абзац да придобие следната
редакция: „При разглеждане на исканията за възнаграждения
Централната избирателна комисия изплаща възнаграждения за
максимум трима членове на ОИК, дали дежурство.“ И не
„целодневни“, защото в крайна сметка за мен е по-важно да е
извършена дейността. А дали ще е целодневно, дали ще е след
работа, това е въпрос на организация на членовете на ОИК. Както
знаем, те работят на други места и съвместяват качеството си на
членове на Общинска избирателна комисия, поради което не смятам,
че ние трябва да следим дали дежурството е дадено целодневно. Ние
няма просто и как да осъществим такъв контрол. За нас е по-важно
дейността да бъде извършена. По-скоро ние това контролираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колеги,

предложението на колегата Бойкинова. Имате думата.

чухте
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Аз искам думата по първата точка, първото изречение.
Предлагам редакция: „Председателят изготвя график за дежурства
на всички членове на ОИК на ротационен принцип“, с което
гарантираме, че ще бъдат всички, „след предварително съгласуване,
които дежурства….“ и текстът продължава, без да предвиждаме да
се прави някакво огромно заседание, на което да се определя кой
кога ще дежури. Всичко това може да се съгласува. Ние как си
правим графика? Така ще гарантираме, първо, че председателите ще
включват всички членове, което е правилно и е редно, и ще бъдат
съобразени и мненията им. Но предлагам да отпадне приемането на
графика на заседание.
Други изказвания, колеги, по проекта за решение?
Има думата колегата Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Едно уточнение. Във втория абзац, там,
където пише „целесъобразно“ според характера на извършената
работа. Идеята е да стои тук според мен, защото да не тръгнат
всичките да дежурят по трима, по трима, по трима. Това е контрата
на онова горното. Добре е да стои „според характера на извършената
работа“. В този смисъл то действа и възпиращо.
Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ивков има
думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Като обобщение предлагам следния текст,
ако имаме съгласие: Тоест, аз съм

съгласен с Чаушев и с

докладчика, че трябва да седи това. Не съм съгласен с госпожа
Бойкинова, че не трябва да имаме дискреция на Централната
избирателна комисия. Предлагам текстът да придобие следния вид:
„При разглеждане на исканията за възнаграждения ЦИК
преценява дали дадено дежурство е било целесъобразно, като
изплаща възнаграждения на най-много – предлагам да заместим
думата „максимум“ – трима членове на ОИК за една и съща работа.“
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Защото, ако единият е бил на дело, другият е подготвил
документи за друго дело, третият е ходил за документи, ОК. Има
различни неща.
Така че предлагам този текст. Това е само новината и, ако се
съгласи докладчикът, думата „максимум“ да я заменим с „наймного“ трима членове за една и също работа. От друга страна, да си
остане първата част, както я е предложил докладчика, с дискрецията
на

Централната

избирателна

комисия

за

преценка

по

целесъобразност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А ще отпадне ли
предложеното от колегата Чаушев „целесъобразно с оглед характера
на работата“? Той предлага да остане „целесъобразност“, но тя да
бъде обвързана от характера на извършената дейност, дори може би
от обема и характера. Да има и количествени, и качествени
измерители.
Имате думата, колеги.
Колегата Бойкинова има думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Горното изречение: „Броят на
членовете, които дават дежурства, не може да бъде повече от трима
за една и съща дейност и се определят в зависимост от сложността
на извършените дейности“. И горе тогава да уточним.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложенията,
колеги. Докладчикът, можете ли да ни дадете сега текста, или искате
малко подготовка.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Ще ви дам текста след пет минути,
след като нанеса корекциите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.
Продължаваме, колеги, по дневния ред. Нека докладчикът да
нанесе корекциите.
Продължаваме с точка пета от дневния ред, колеги:
5. Доклад относно проведен конкурс за заемане на
длъжността „главен специалист-домакин“.

19
Госпожо заместник-председател Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
председател! Уважаеми колеги, спомняте си, че с наше протоколно
решение от 04.02.2020 г. сме обявили конкурс за подбор за заемане
на длъжността „главен специалист-домакин“. Има заповед, с която е
определена и комисията за провеждане на подбора.
На 14.02.2020 г. комисията в състав: Силва Дюкенджиева –
председател, и членове Ивайло Ивков, Димитър Димитров – членове
на ЦИК, Валерия Бончева – счетоводител в Дирекция
„Администрация“ и Димитър Стойнов – експерт „регистри“ в
Дирекция „Администрация“ разгледахме всички подадени
документи. Подадените документи бяха общо на 26 кандидата. На
трима от тях се установи, че трябва да представят допълнителни
документи. Двама от кандидатите не бяха представили достатъчно
документи, които да удостоверяват продължителността на
професионалния им опит, и един от кандидатите не беше декларирал
изискването да не е лишен от правото да заема материалноотчетническа длъжност.
На посочените кандидати беше предоставен срок до
17.02.2020 г. да представят допълнителните документи. В този срок
и тримата представиха допълнителните документи. На 18.02.2020 г.
комисията, след като разгледа всички представени документи,
допусна до втория етап до интервюто всички 26 кандидати. Те бяха
уведомени по телефона. Протоколът на комисията беше качен на
сайта на Централната избирателна комисия. Кандидатите за
интервюто бяха разделени в две групи от по 13 човека. Първата
група беше от 9,00 ч. и втората група – от 14,00 ч.
На дата 21.02.2020 г. има качен протокол в моя папка от
днешно заседание. Комисията се събра. От първата група от 13
човека на интервюто се явиха 11 души. Не се явиха двама от
кандидатите. Съответно на кандидатите беше представена
методиката за оценяване. Бяха започнати с членовете на комисията и
им беше обяснено, че интервюто ще бъде проведено по реда на
входящите номера за подаването на документите, като всеки един от
кандидатите си записа имената във формуляра за оценяване. Тези
формуляри са неразделна част от документацията за провеждане на
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конкурса и съответно интервютата започнаха с първия по ред
кандидат, както са по входящи номера.
На кандидатите бяха задавани въпроси от членовете на
комисията с цел да бъде преценена тяхната компетентност,
ориентацията към работа, работата в екип и професионалната им
компетентност, след което всеки един от членовете си записа своята
оценка във формулярите.
В 14,00 ч. продължи интервюто с втората група от
кандидатите. Отново вместо 13 човека се явиха 11 кандидати. Двама
от кандидатите не се явиха. По абсолютно същия начин, както при
първата група, кандидатите бяха запознати с членовете на
комисията, съответно беше им разяснена методиката за оценяването
и начина на провеждане на интервюто - отново по реда на
входящите номера при подаването на документите. Всеки един от
кандидатите си записа имената и се подписа във формуляра за
оценяването и всеки от членовете на комисията съответно постави
своята оценка във формулярите.
След приключване на втория етап от процедурата на
интервюто са описани съответно на всеки един от кандидатите
резултатите такива, каквито са получени. Въз основа на получените
оценки – виждате, и таблицата е качена във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали. Въз основа на получените оценки
комисията за провеждане на процедурата за подбор за заемане на
длъжността „главен специалист-домакин“ извърши класирането,
като на първо място с най-висок брой точки се класира кандидатът,
който е с вх. № 20 – Н. С. Г.
Поради това комисията предлага на Централната избирателна
комисия да одобри кандидатурата на този кандидат, както и да бъде
сключен трудов договор с него.
За уточнение, кандидатът няма да може да започне работа
веднага. Трябва му един месец, тъй като напуска предишната си
месторабота.
Само едно уточнение,
госпожо председател. В този
протокол, който е качен и го виждате, просто ще има една
техническа добавка „Протокол № 2“, тъй като предното е Протокол
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№ 1 и това трябва да е Протокол № 2. Това е чисто техническа
грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата за
въпроси, изказвания, колеги.
Колегата Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Само да допълня, че имаше поне
четирима или петима кандидати, които са с много малки разлики и
могат да изпълняват тази длъжност. Изключително приятно съм
изненадан от кандидатурите за тази длъжност точно. Хора, които са
с много висок потенциал, се явиха.
Мисълта ми е следната, за да не го разводняваме. Този човек,
само да ви кажем, ние сме го класирали. Ние не сме се събирали и да
кажем кой е най-добър, а просто сме сборували точките, които всеки
е дал. Този човек ще трябва да го чакаме може би един месец. Това е
разликата между него и други, класирани на второ, трето място. Ако
трябва днес да се вземе решение, ако има отказ от някого, веднага да
преминем към следващия класиран. Напомням това. Тоест, за
първите четирима или петима ние не можем на 100 процента да сме
сигурни кой от тях най-добре би изпълнявал длъжността. Просто
сме следвали методиката, без допълнителни разговори и това е
първият класиран по точкуването, което направи всеки един от нас.
Но един месец мисля, че ще трябва да го чакаме.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, благодаря на колегата Ивков
за уточненията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги. Много е
хубаво, че идват качествени кандидати. Ще има още и други обявени
конкурси в ЦИК. Така че можем да се надяваме да се явят и на тях,
да използваме потенциала им.
Има ли въпроси към членовете на комисията, на които
благодарим, че цял петък проведоха този тежък конкурс.
Има ли изказвания, колеги?
Ако няма, моля, колеги, процедура по гласуване да одобрим
доклада на комисията, да определим като класиран на първо място
Н. Г.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да одобрим класирането на
всички!
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние, като одобрим
доклада на комисията, то вътре е и класирането. Гласуваме
класирането и избора да бъде назначен Н. Г. и да ме упълномощите
да подпиша трудов договор с него.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, връщаме се към доклада на колегата Арнаудов.
Заповядайте, колега Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, ще ви прочета
финалния вариант на решението. То е качено във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали, файлът се казва „редакция“.
„ Председателят изготвя график за дежурства на всички
членове на ОИК на ротационен принцип и за срок от три месеца.
Броят на членовете, които дават дежурства, не може да бъде повече
от трима за една и съща дейност и се определя в зависимост от
нейната сложност, обем и характер.
При разглеждане на исканията Централната избирателна
комисия преценява дали дадените дежурства са били целесъобразни,
като се изплащат възнаграждения за най-много трима членове на
ОИК, дали дежурство.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колеги,

виждате

проекта. Докладчикът е съобразил всички изказвания. Няма
заседание. Всички са на ротационен принцип, и свързано с обема,
характера и писмото на дежурствата при искане на възнаграждения.
Надяваме се да стане ясно и на всички колеги от ОИК.
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Ако няма други изказвания и допълнения, моля, процедура по
гласуване с направената корекция и да ме упълномощите да
подпиша трудов договор с него.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1767-МИ.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря. Предлагам към това
решение с едно придружително писмо да бъде изпратено на всички
ОИК, за да се запознаят с него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги. Освен да бъде качено на нашата страница да бъде
изпратен препис от решението на всички общински избирателни
комисии, за да сме убедени, че са запознати със съдържанието.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Колегата Дюкенджиева иска да продължи своя доклад.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, така, както
приехме работата на комисията, моля за протоколно решение
протоколът на комисията за избора да бъде качен на страницата на
ЦИК и като съобщение и в „Кариери“, тъй като имаше и такъв
въпрос – защо предният протокол бил качен само на едното място, а
не на другото.
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Така че правя предложение този протокол да бъде качен и на
двете места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Моля,

колеги,

процедура по гласуване на протоколно решение протоколът на
комисията да бъде качен на интернет-страницата на комисията и в
рубрика „Кариери“.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, всичко това е на страницата
на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, и в рубриката
„кариери“.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към точка шеста от дневния ред, колеги:
6. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Колега Бойкинова, имате думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че
от община Провадия са ни изпратили надлежно връчен акт за
установяване на административно нарушение против Тошаро билд
АД. На този етап го докладвам за сведение, след което Централната
избирателна комисия ще вземе решение за налагане на имуществена
санкция или глоба.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали се намират проекти за решения за налагане на
административно наказание на доставчика на медийни услуги ПИК
нюз – седем броя.
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Започвам с проект за решение по акт за установяване на
административно нарушение № 14. Това е първото решение в моята
папка. То е за това, че на 27.10.2019 г. към 14,00 ч. на интернетстраницата на ПИК.БГ са публикувани предварителни резултати от
гласуването за кандидат за кмет на Столична община, както следва.
Изброени са в проценти. Централната избирателна комисия е
съставила акт за установяване на административно нарушение.
Актът е връчен надлежно. В законоустановения срок не е постъпило
възражение срещу така съставения и връчен акт.
Предлагам ви да наложим на ПИК нюз ЕООД имуществена
санкция в размер на 2 000 лв. предвид всички свързани с акта за
установяване

на

административно

нарушение

факти

и

обстоятелства, а именно нарушението е извършено за първи път.
Имаме предвид под „първи път“, че няма установено нарушение с
влязло в сила наказателно постановление. Иначе множество актове
сме съставили.
При липса на приемане на случая за маловажен считам, че
следва да наложим имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
Предлагам ви да гласуваме това решение, с което налагаме
имуществена санкция на ПИК нюз ЕООД за нарушение на
разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. Нарушението се
установява от приложената към административнонаказателната
преписка разпечатка от интернет-страницата на ПИК нюз от дата 27
октомври, от която е видно, че тези данни са публикувани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Не виждам желание за изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
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Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1768-МИ.
А БЛИЦ твърдеше, че публикуването на социологическите
проучвания са с развлекателен характер.
Продължаваме, колеги.
Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, продължавам с
втория проект. Предлагам ви да наложим административно
наказание на доставчика на медийни услуги ПИК нюз ЕООД за
нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5, а именно, че на
03.11.2019 г. към 9,00 ч. на интернет-страницата са публикувани
предварителни резултати от гласуването за кандидат за кмет на
Столична община, както следва. Нарушението е установено в акт за
установяване на административно нарушение, който е връчен
надлежно. В законоустановения срок не е постъпило възражение.
Нарушението

се

установява

от

приложените

към

административнонаказателната преписка писмени доказателства и
по-конкретно от разпечатката от интернет-страницата, на която е
видно, че са публикувани такива предварителни резултати.
Предлагам ви да наложим имуществена санкция в размер на
2 000 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по предложения проект за решение. Казвате, че няма постъпили
възражения и тук. Не виждам изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
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Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1769-МИ.
Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви и
третото решение за налагане на административно наказание на
доставчика на медийни услуги ПИК нюз затова, че на 05.11.2019 г. в
10,25 ч. са публикувани предварителни резултати от гласуването за
кандидатите за кмет на Варна, както следва. Има съставен акт за
установяване на административно нарушение, надлежно е връчен. В
законоустановения срок не е постъпило възражение от агенция ПИК
нюз ЕООД.
Предлагам да наложим имуществена санкция в размер на
2 000 лв. Нарушението се установява от приложените към
административнонаказателната преписка акт за установяване на
административно нарушение и писмени доказателства и поконкретно разпечатка от интернет-страницата на агенция ПИК нюз,
от която е видно, че са публикувани предварителните резултати от
гласуването за кмет на община Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.
ПИК нюз и публикувани предварителни резултати за кмета на
Варна.
Ако няма изказвания, моля, колеги, процедура по гласуване
на решението.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
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Решението има № 1770-МИ.
Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
четвъртия

проект,

който

също

е

относно

налагане

на

административно нарушение на доставчика на медийни услуги ПИК
нюз за нарушение на разпоредбата на чл. 2015, ал. 5 за това, че са
публикувани предварителни резултати на интернет-страницата на
агенцията на 03.11.2019 г. към 10,00 ч. Публикувани са резултатите
от гласуването за кандидатите за кмет на Столична община.
Както

виждате,

административно

съставен

нарушение.

е

Актът

акт
е

за

установяване

надлежно

връчен

на
на

нарушителя. В законоустановения срок не е постъпило възражение.
Нарушението

се

установява

от

приложените

към

административнонаказателната преписка акт за установяване на
административно нарушение и другите писмени доказателства и поконкретно разпечатката от страницата.
Предлагам да наложим имуществена санкция в размер на
2 000 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата за
изказвания, колеги. Това забавяне се дължи на обстоятелството, че
дълго време не можехме да връчим актовете. Нали?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, точно така. Актовете не се
връчиха от общинската администрация, което наложи да се връчат
от юрисконсултите на Централната избирателна комисия. След
няколкократно посещение на седалището и адреса същите се
връчиха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
за изказвания. Не виждам желаещи.
Моля, процедура по гласуване на предложеното решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария
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Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1771-МИ.
Заповядайте за следващия Ви доклад, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
петия проект относно налагане на административно наказание на
доставчика на медийни услуги ПИК нюз ЕООД за нарушение на
разпоредбата на чл. 205, ал. 5 за това, че на 03.11.2019 г. в 12,00 ч. на
интернет-страницата на ПИК.БГ са публикувани предварителни
резултати от гласуването за кандидатите за кмет на Столична
община, както следва. Съставен е акт за установяване на
административно

нарушение,

който

е

надлежно

връчен

на

нарушителя. В законоустановения срок не е постъпило възражение.
Установеното в акта нарушение се доказва от приложените към
преписката писмени доказателства и по-конкретно от разпечатката
от интернет-страницата на агенцията, от която е видно, че са
публикувани предварителни данни от гласуването за кмет на
Столична община на втори тур, произведен на 03.11.2019 г.
Предлагам да наложим имуществена санкция в размер на
2 000 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Има ли изказвания, други предложения? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложението.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
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Решението е прието.
Решението има № 1772-МИ.
Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали се намира и шестият проект
относно налагане на административно нарушение на доставчика на
медийни услуги ПИК нюз ЕООД за нарушение на разпоредбата на
чл. 205, ал. 5 за това, че на 03.11.2019 г. към 17,00 ч. са публикувани
предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет на
София, както следва. Това се установява и от разпечатката,
приложена към преписката от интернет-страницата на агенцията.
Предлагам да наложим имуществена санкция в размер на
2 000 лв., предвидена за този вид нарушения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
за изказвания. Няма такова.
Моля, процедура по гласуване, колеги, на решението.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е прието.
Решението има № 1773-МИ.
Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, последният проект
– седми – относно налагане на

административно наказание на

доставчика на медийни услуги ПИК нюз ЕООД е затова, че на
03.11.2019 г. към 15,00 ч. на интернет-страницата на ПИК.БГ са
публикувани предварителни резултати от гласуване за кандидатите
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за кмет на София, Варна и Пловдив. Виждате процентно
съотношение.
Има съставен акт за установяване на административно
нарушение, надлежно връчен на нарушителя в законоустановения
срок. Не е постъпило възражение. Нарушението се доказва от
писмените

доказателства,

които

са

приложени

към

административнонаказателната преписка, както и от разпечатката от
интернет-страницата на сайта, от което е видно, че са публикувани
предварителните резултати в процентно отношение за кандидатите
за кмет на София, Варна и Пловдив.
Предлагам да наложим имуществена санкция на нарушителя
в размер на 2 000 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Също няма изказвания.
Приканвам ви към процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е прието.
Решението има № 1774-МИ.
Заповядайте, колега Стефанова, за доклад. Имате думата.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали е публикуван проект на решение за
налагане на административно наказание на доставчика на медийни
услуги ПИК нюз ЕООД за нарушение на изискванията на чл. 205, ал.
5 от Изборния кодекс - проектът е във вътрешната мрежа под №
4377 – затова, че на 27.10.2019 г. в 11,00 ч. на интернет-страницата
на ПИК.БГ са публикувани предварителни резултати от гласуването
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за кандидатите за кмет на община Пловдив, което представлява
нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5. Не са постъпили
писмени възражения в законоустановения срок. Установяването на
нарушението се потвърждава от приложените в преписката
доказателства, както и разпечатка от интернет-страницата на
ПИК.БГ.
Предлагам да бъде наложена имуществена санкция в размер
на 2 000 лв. на ПИК нюз ЕООД на основание чл. 475, ал. 1 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.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е прието.
Решението има № 1775-МИ.
Колега Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз също ще ви
докладвам

два

проекта

на

решение

относно

налагане

на

административно наказание на доставчика на медийни услуги ПИК
нюз ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от
Изборния кодекс.
Проектите са качени във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали.
Първото решение е в изпълнение на наше Решение № 1588МИ от 27.10.2019 г. Председателят на комисията е съставил АУАН
№ 20-МИ от 29.10.2019 г. затова, че на 29.10.2019 г. в 12,15 ч. на
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интернет-страницата

ПИК.БГ

са

публикувани

предварителни

резултати от гласуването за кандидатите за кмет на Столична
община, както следва: Първи данни към 11,00 ч. в процентно
съотношение, с което са нарушени изискванията на цитираната погоре разпоредба.
АУАН

е

връчен

надлежно

на

нарушителя,

като

в

законоустановения срок по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН не е постъпило
възражение по него. Установеното административно нарушение в
този

АУАН

се

потвърждава

от

приложените

към

административнонаказателната преписка доказателства, които са
подробно описани в проекта на решение.
Предлагам ви да наложим на ПИК нюз ЕООД за
осъщественото административно нарушение минималната по размер
имуществена санкция от 2 000 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Имате думата. Други предложения, изказвания по проекта за
решение? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Решението е прието.
Решението има № 1776-МИ.
Заповядайте, колега Иванова, за следващия Ви доклад.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам ви втори проект на
решение, отново за налагане на административно наказание на ПИК
нюз ЕООД, този път за осъществено административно нарушение,
изразяващо се в това, че на 27.10.2019 г. към 12,00 ч. на фейсбук-
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страницата на ПИК.БГ са публикувани снимки на кандидатите за
кмет на Столична община Йорданка Фандъкова и Мая Манолова с
надпис над тях „Извънредно в ПИК“ и в процентно съотношение на
практика са обявени предварителните резултати от гласуването, с
което е осъществен съставът на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс –
нарушение по чл. 205, ал. 5.
АУАН

е

надлежно

връчен

на

нарушителя.

В

законоустановения срок не е постъпило възражение по него.
Установеното в АУАН административно нарушение се установява
от

материалите

по

административнонаказателната

преписка,

подробно описани в проекта на решение.
И тук предлагам налагане на имуществена санкция с
минимален размер от 2 000 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Не виждам изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка

Стоева,

Таня

Цанева,

Таня

Йосифова,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Решението е прието.
Решението има № 1777-МИ.
Заповядайте, колега Иванова, за следващия Ви доклад.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали е качен проект на отговор по подадена
молба, която ви докладвах в предходно заседание, изпратена ни от
Върховния административен съд с правно основание чл. 248, ал. 1 за
допълване на решението на Върховния административен съд по
административно дело № 4931/2019 г. в частта относно разноските.
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Моля да се запознаете с него и, ако имате някакви
предложения, да бъдат обсъдени.
Само да кажа, че утре изтича седмодневният срок, в който от
страна на Централната избирателна комисия следва да бъде подаден
този отговор на молбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър е отговорът
според мен. Много мотивиран е. Има ли бележки, колеги,
допълнения към проекта за отговор? Имате думата, колеги, по
проекта за отговор. Има ли допълнения? Много подробен и
издържан е отговорът.
Ако няма изказвания, колеги, моля, процедура по гласуване
на предложения отговор по искането за изплащане на разноски на
господин Гьошев, който отговор да изпратим на Върховния
административен съд.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Иванова, за следващ доклад.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, последният доклад в тази точка е
едно постъпило заявление в Централната избирателна комисия с вх.
№ МИ-22-17 от 24.02.2020 г. Всъщност то е изпратено до
Централната избирателна комисия в копие, а иначе оригиналът е
адресиран до Общинска избирателна комисия – Хисаря.
Заявлението от господин Р. С. е подадено до нас чрез
адвокат А. П., като
това

заявление

е

приложено

и пълномощно. Всъщност

лично аз, видно от текста на същото, го
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схващам като молба за съдействие и за даване на указания от страна
на Централната избирателна комисия до ОИК – Хисаря, да бъде
изпълнено влязло в сила съдебно решение. Става дума за следното.
При обявяване на резултатите за избор на общински съветници в
Общински съвет – Хисаря, в частта относно мандатите на Местна
коалиция СДС-АБВ това решение е било оспорено именно в тази
част, като компетентният Административен съд, в случая това е
Административен съд – Пловдив, с Решение № 2347 от 17.11.2019 г.
е отменил решението на Общинската избирателна комисия в тази му
част и е върнал книжата на Общинска избирателна комисия –
Хисаря, за обявяване на действителния резултат в отменената част
на решението при спазване на изложените указания, които са
задължителни.
Става дума за това, че при първоначалното обявяване с
оспореното решение са били обявени четири мандата в Общинския
съвет от посочената местна коалиция, като на последното – четвърто
– място за избрана е била обявена госпожа Десислава Видинска. В
хода на съдебното производство се е установила и техническа
грешка и неправилно отчитане на преференциите, поради което
съдът е достигнал до извода, че трябва да влезе вместо нея, да бъде
обявен за общински съветник първият, който е включен в списък Б, а
именно подалият заявлението до нас

господин Рангел Спасов.

Впоследствие това решение на Пловдивския Административен съд
е било обжалвано пред Върховния административен съд, който с
Решение № 1694 от 03.02.2020 г. е потвърдил решението на
Пловдивския Административен съд.
Господин Рангелов счита, че комисията нито се събира на
заседание, нито иска да изпълни решението и затова се обръща с
молба за съдействие от наша страна да бъдат предприети
необходимите действия от ОИК – Хисаря.
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Както казах, до нас това заявление е изпратено в копие. То е
адресирано и до Общинска избирателна комисия – Хисаря. Но аз
като докладчик ви предлагам все пак да изпратим едно писмо до
Общинската избирателна комисия – Хисаря, като приложим
постъпилата при нас преписка по компетентност и да изискаме
обратна информация за предприетите действия във връзка са
изпълнението на влязлото в сила съдебно решение и с копие до
лицето, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Хисаря беше една от трите общински избирателни комисии, в които
ние констатирахме несъответствие. Именно в тази насока те не
изпълняват и влязлото в сила решение.
Други предложения извън това на докладчика? Освен че има
го изпращаме, като им напомняме, че трябва да го изпълнят,
предлагам да се съдържа и абзац да поискаме обяснение защо не го
изпълняват. От една и съща листа е трябвало да бъде едно лице, те
са обявили друго.

Предлагам да изискаме обяснение и да

предупредим, че ще бъде наложена санкция. Подобно грубо
неизпълнение на решение от Общинска избирателна комисия е
крайно неприемливо. Точно това предлага докладчикът.
Друго предложение по поставения въпрос има ли, колеги,
освен да сезираме ОИК – Хисаря, да им припомним задълженията?
(Реплика от господин Ивков извън микрофоните.) Никой не
е казал две писма. Допълних с това да им искаме обяснения защо не
си изпълняват задълженията.
Да гласуваме ли, колеги, или желаете да видите и текста как
го е изписала госпожа Иванова?
Моля, процедура по гласуване, колеги, на писмо до ОИК –
Хисаря.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред:
7. Писма до прокуратури и МВР.
Колегата Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам вх. № ЕП-04-02-67.
Отговорът се намира във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали и е до община Провадия, копие до Областна дирекция
„Полиция“ – Провадия.
Изпращаме по компетентност да отворят помещението, да им
дадат исканите документи и съдържащата се в тях информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Има ли изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Колегата Бойкинова помоли да се върнем на точка шеста –
жалби и сигнали.
Заповядайте, колега Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали трябва да има справка за насрочени
дела. Искам да ви запозная с делата, които предстоят през
следващите две седмици.
На 27.02.2020 г. от 14,00 ч. ни е делото с Нова Броудкастинг
груп ЕООД. Процесуалното представителство по това дело се
осъществява от колегата Николов.
На 05.03.2020 г. от 9,00 ч. имаме насрочено дело с
жалбоподател „168 часа.бг“. Моля ви по това дело да упълномощим
юрисконсулт

Радославова

да

осъществи

процесуалното

представителство. По делото е призована и госпожа Стоева в
качеството й на актосъставител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги, да упълномощим колегата Радославова да
представлява комисията.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Бойкинова, да продължите с докладите
си.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уведомявам ви, че и на 09.03.2020 г.
е насрочено дело по жалба на господин Марешки, представляващ
Коалиция от партии ВОЛЯ, Българските родолюбци. Призована е
госпожа Стоева като актосъставител.
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На 11.03.2020 г. имаме насрочено дело по жалба от Дарик
радио АД. По това дело е призована и госпожа Цанева като свидетел
и госпожа Стоева в качеството й на актосъставител.
Уведомявам ви, че на 26.02.2020 г. от 10,30 ч. е насрочено
дело в Административен съд – Варна, с жалбоподател К. Б.
Предлагам да не се осъществява процесуално представителство от
страна на Централната избирателна комисия. Напомням ви само, че
производството пред Административен съд – Варна, е по повод
искова молба от ищеца Б. с твърдение, че Определение на
Върховния административен съд е нищожно. С това Определение
всъщност е отхвърлено искането му за присъждане на съдебни
разноски в размер на 300 лв. Ищецът твърди, че е нищожно това
Определение. Съответно Административен съд - Варна, отхвърля
предявения иск с частна жалба и решението подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд. Вместо това той с нова
искова молба твърди нищожност и има образувано, както ви казах, и
насрочено дело за 26.02.2020 г.
С оглед съображенията, че Определението на Върховния
административен съд е влязло в сила, отхвърлено му е искането за
присъждане на разноски, решението не е нищожно, считам, че не
следва

да

осъществим

процесуално

представителство

пред

Административен съд – Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
предложение

относно

СТЕФКА

СТОЕВА:

представителството

Има
по

ли

друго

дело

пред

Административен съд – Варна?
Ако няма, остава така. Информирани сме, че ще има дело.
Има думата колегата Баханов. Заповядайте да докладвате
писма до МВР и прокуратури.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, както докладвах в предходно заседание и беше
отложен този доклад, имаме искане от Военно управление – Шумен,
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Областна дирекция на МВР по отношение извършена проверка – да
се изиска информация от ЦИК за едно лице дали е подавало и в коя
страна в чужбина е заявил по електронен път, че щял да гласувана на
изборите за членове на Европейски парламент, гласувал ли е в
заявената страна? В случай че е гласувал, да се предоставят
оригинали, а при невъзможност – заверени копия на изборните
книжа, съдържащи положен негов подпис.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата за
предложения. Колеги чухте какъв е въпросът и какъв отговор се
предлага. Това е въпросът и докладчикът затова предлага този
отговор.
Няма други предложения. Моля, процедура по гласуване да
изпратим писмото до "Информационно обслужване" АД.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предложението е да се изпрати до
"Информационно обслужване" АД, за да ни дадат данни за това лице
дали е гласувало, дали е подало по електронен път желание за
гласуване в чужбина и къде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, моля.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – 2 (Ивайло Ивков, Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Баханов, за следващ доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС09-1 от 20.02.2020 г. Това е постановление на прокурор при Районна
прокуратура – Варна, който се е запознал с преписка от 2013 г. по
повод постъпили материали от Централната избирателна комисия и
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на 20.01.2014 г. – натъртвам пак – е отказано образуване на
наказателно производство. Горепосоченото постановление е било
потвърдено с постановление на Окръжна прокуратура – Варна, на
12.02.2014 г. и Апелативна прокуратура – Варна, на 14.03.2014 г.
След като се е запознала с материалите, прокурорката е
установила, че в същото се съдържат в оригинал изборни списъци на
една секция на територията на Варна. Говорим за секция № 2165.
Има постановление оригиналите на изборните списъци да бъдат
върнати на упълномощен представител на Централната избирателна
комисия, като предаването на документите да се извърши в сградата
на Районна прокуратура – Варна, при спазване разпоредбите на
Иструкция „Деловодна дейност и документооборот“ в прокуратура
на Република България.
Пак казвам, през 2014 г. е приключена преписката. Явно е за
изборите от 2013 г. Някакви избирателни списъци се намират в
Районна прокуратура – Варна, и искат да ни ги върнат по
местонахождението на Районната прокуратура – Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Сега го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ще помислим кой да
приеме тези документи.
Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред:
8. Разни.
Колегата Цанева има думата. Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за
сведение писмо, което сме получили от Асоциацията за световни
изборни органи A –WEB. То е адресирано до всички членове на
Асоциацията, с което ни информират, че срокът за подаване на
документи за участие в Осмия изпълнителен борд и за срещата се
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удължава до 28.02.2020 г. във връзка с това, че трябва да се
определят дали ще имат кворум от 11 души от 22 за провеждане на
мероприятието.

Това беше за Корея, за информация ви го

докладвам.
Докладвам ви за запознаване писмо, което сме получили от
генералния директор на същата асоциация - A –WEB, с което ни
информира, че те започват една обмяна на информация между
участниците в A –WEB по отношение на проведени мероприятия.
Така че, ако желаем, бихме могли да изпратим материали за
най-важните събития, които са случвали в комисията. Всеки месец
ще се публикува тази информация. Материалите трябва да се
изпращат до четвъртия вторник от всеки месец.
Докладвам го за запознаване.
Тъй като колегата Арнаудов в момента ме подсети, че в
негова папка е докладваното от него писмо-информация във връзка с
участие в проект на предложения за Програмата „Права, равенство и
гражданство на Европейската комисия“ и е качена информацията,
която сме изискали от нашата администрация – от

господин

Желязков. Така че можете да се запознаете с нея.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, това е качено във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали в подпапка „Европроекти“, а вх. №
е ЦИК-09-37. Това е становището дали да участваме и ще ви прочета
само края му: „С оглед изложеното считам, че Централната
избирателна комисия може да кандидатства с проектно предложение
за безвъзмездни средства по Приоритет 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладвате го за
запознаване? Нали?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Да, за запознаване и да предприемем
действия, защото срокът за представяне на проекти е до 01.04.2020 г.
Така че нямаме чак толкова много време.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Стефанова
има думата.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, аз се присъединявам към
преписката на госпожа Цанева за A –WEB. Имаме от Секретариата
е-mail, в който ни питат дали причината да вземем решение да не
присъстваме на Общото събрание на изборите е код 19 – вирус,
който към момента е актуален.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Кажете,

колеги,

времето тече. Аз не виждам пречка, след като те питат, да им
отговорим. Това вече си е епидемия. В това няма нищо. Имате
думата. Питат конкретно този път. Отговорили сме, че никой от нас
няма да ходи. Те питат за причините. Аз си мисля същото, Корея се
подрежда на второ място сред заболяванията. Кажете да отговаряме
ли.
Аз предлагам да отговорим, колеги, положително на този
въпрос. Неуважително е да мълчим. Молим да изготвите тогава
отговор и да го обсъдим.
Продължаваме, колеги.
Колегата Николов има думата.
НИКОЛАЙ

НИКОЛОВ:

Благодаря.

Уважаеми

колеги,

връщам на доклад писмо с вх. № МИ-27.314 от 23.12.2019 г. на
Общинска избирателна комисия – Ловеч.

Докладвал съм го на

заседание на 16.01.2020 г. и на 21.01.2020 г.
С конкретното писмо Общинската избирателна комисия по
иска предложи да изплатим на конкретно физическо лице,
наименовано И. И., сума от 500 лв., която му е присъдена като
разноски по негово дело с Общинската избирателна комисия.
Той е спечелил делото, присъдени са му 500 лв. за адвокат,
съответно това, което е същественото, е, че Общинската избирателна
комисия няма бюджет. Представено е към искането копие на
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изпълнителен лист за въпросната сума. Осъдена е Общинска
избирателна комисия.
По повод на това писмо и, изхождайки от съображението, че
проблемът е по-общ и ще касае и други – надяваме се, колкото се
може по-малко – случаи, те вече идват, изпратихме писмо до
Министерство на финансите, отговора на което колегата Солакова
докладва на 18.02.2020 г. до Сметната палата.
В отговора с входящ номер от 17.02.2020 г. Министерство на
финансите недвусмислено заявява, че предвид съдебната практика
направили са анализ на ситуацията, няма пречка Централната
избирателна комисия да заплаща подобни разноски при условие, че
не участва в тези дела и е осъдена всъщност по изпълнителните
листове Общинската избирателна комисия.
Новият момент е, че с вх. № от четвъртък – 20.02.2020 г. –
Сметната палата също отговаря по повод на нашето писмо, накратко,
че има правомощия по последващ контрол. Не може да дава
становище по предварителен контрол и че всъщност меродавно е
становището на Министерство на финансите, което вече получихме
на 17.02.2020 г. Категорично не съществува пречка за изплащане на
подобни възнаграждения.
От тази гледна точка, тъй като са пристигнали и от двете
институции, които сме запитали, съответните писма, а и предвид
обстоятелството, че гражданинът продължава да отправя запитвания
към Общинската избирателна комисия и в моя папка от днешно
заседание можете да видите писмо – вече второ – с входящ номер от
24.02.2020 г., в което Общинската избирателна комисия моли да
бъде уведомена за нашето окончателно решение. Но най-вече
предвид двата отговора, които чакахме близо месец и вече
получихме, правя предложение и най-вече с оглед на отговора на
Министерство

на

финансите

да

приемем днес протоколно

решение за изплащане на сумата от 500 лв. на И. И. по изпълнителен
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лист – може би така да го индивидуализирам – от 16.12.2019 г.,
издаден по влязло в сила решение № 188 от 27.11.2019 г. по дело №
517/2019 г. на Административен съд – Ловеч, под едно условие.
Условието е да ни бъде представен оригиналният изпълнителен
лист. Той в момента е в Общинската избирателна комисия.
Гражданинът си го е представил.
Само за пълнота да кажа, че още с първоначалното си искане
гражданинът си е представил и банковата сметка.
Предлагам също тама, ако ме упълномощите, да съставя едно
кратко писмо до Общинската избирателна комисия във връзка с
тяхното искане от 24.02.2020 г., че днес сме взели такова протоколно
решение и да представят изпълнителния лист в оригинал, защото
плащанията се извършват само при наличие на оригинал.
Това ми е предложението – протоколно решение за
изплащане на сумата от 500 лв. по изпълнителен лист при условие,
че се представи оригиналът, и да уведомим писмено за това
Общинската избирателна комисия.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте вече доклада.
Той е след писмото на министъра на финансите. Сумата ще бъде
преведена както е в изпълнителния лист.
Процедура по гласуване, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колегата

Николов

Заповядайте, колега Николов.

има

думата

за

следващ

доклад.

47
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Постъпило е с вх. № МИ-06-169 от
21.0-2.2020 г. искане от кмета на община Струмяни – можете да го
видите във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно
заседание. С него кметът заявява, че е получил средства за
изплащане само на възнагражденията на членовете на Общинската
избирателна комисия във връзка с дежурства и във връзка със
заседания за месеците ноември и декември и заявява, че не е
получил сумата от 56 лв., представляваща пътни разноски на
членовете на Общинската избирателна комисия, които са пътували
за нейни заседания или за дежурства.
Представя и списък на членовете. Те са четирима. Техният
постоянен и настоящ адрес не е в Струмяни, а комисията заседава в
Струмяни.
Ние, още когато сме разгледали въпроса за разноските, сме
му изпратили писмо на

господин кмета, което мисля, че не е

окомплектовано. Изпратили сме писмо с изх. № МИ-06-881/2 от
13.02.2020 г. и копие от писмото е получила Общинската
избирателна комисия, но в писмото до

господин кмета сме

уточнили, че тези четири лица имат право на пътни разноски при
условията на Раздел V, т. 10 от наше принципно Решение № 1685МИ.
Няма никакво съмнение, че четиримата членове на ОИК имат
право да получат пътни разноски. Съгласно нашето принципно
решение пътните разноски се заплащат от държавния бюджет.
Предлагам да отговорим на кмета – подготвил съм отговор, с който
ще моля да се запознаете – приблизително следното: „Във връзка с
ваше писмо от 21.02.2020 г. ви уведомяваме, че съгласно Раздел V,
т. 10 на Решение № 1685-МИ и както ви уведомихме, и с нашето
писмо от 13.02.2020 г. , пътните разходи на членовете на ОИК, чийто
постоянен и настоящ адрес не е в населеното място, където се
провеждат заседанията, са за сметка на държавния бюджет.
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И това ще моля да обсъдим: „Тъй като в бюджета на ЦИК не
са предвидени средства за пътни разходи, следва да отправите
искане за изплащане на съответните суми към администрацията на
Министерския съвет за тези 56 лв. разноски.
Това ми е предложението. Пътни разходи очевидно ще се
генерират и в период между избори, но няма друг вариант.
Колеги,

в

писмото

предлагам

да

си

остане

до

администрацията на Министерския съвет, но за по-голяма яснота да
предложим на кмета на община Струмяни да се обърне към
администрацията чрез областния управител – Благоевград, който е
представител на правителството за Благоевградска област.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има
ли, колеги? Чухте корекцията на докладчика.
Ако няма, моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
Колега Войнов, имате думата в тази точка.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № МИ-00-9 от 21.02.2020 г. Писмото е във вътрешна
мрежа в папка с инициалите на Мария Бойкинова. То е от
"Информационно обслужване" АД и с него ни отговарят на
въпросите, които поставихме във връзка със заявлението за
предоставяне на достъп до обществена информация от СОПА.
Според Вътрешните правила трябва комисия да подготви
предложение за решение за предоставяне на достъп до обществена
информация. Предлагам Централната избирателна комисия да
потвърди състава на комисията, подготвила първото решение –

49
Решение № 1619-СДОИ от 02.11.2019 г., а именно: Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Александър Андреев, Красимира Манолова и
Николай Желязков.
Също така да възложите на комисията на следващото
заседание да докладва проекта за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Има

ли

други

предложения за членове на комисията, които да изготвят отговора?
Ако няма, колеги, моля, процедура по гласуване на
комисията, която да подготви отговора до СОПА.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – 2 (Александър Андреев, Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Колегата Андреев има думата. Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо с вх. № ЦИК-04-01-5 от 20.02.2020 г. от
политическия кабинет на министъра на външните работи. Писмото е
адресирано, можете да го видите във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали, до 20 институции, включително и до Централната
избирателна комисия. Става въпрос във връзка с мониторинга, който
се осъществява от Европейската комисия срещу расизма и
нетолерантността към Съвета на Европа във връзка с последния
доклад на комисията. Аз такъв намерих от 2014 г., който също е
качен на български език във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали.
В тази връзка следва до 18.03.2020 г. да бъдат изпратени на
Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността към
Съвета на Европа съответно отговорите на въпросите, свързани с
изпълнението на препоръките към този доклад от 2014 г.
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За съжаление, препоръките, от които към Централната
избирателна комисия заедно със Съвета за електронни медии и
Народното събрание се изисква отговор само на един от въпросите,
който е даден в Раздел ІІ, буква „а“, № 27, накратко от английски ще
го преведа, а именно да бъде предоставена информация относно
вътрешната регулация, код за поведение или етични норми на
публичните и частните институции, включително – това е дадено в
скоби – изборни органи, политически партии, медии, културни и
спортни организации, санкциониращи използването на словото на
омразата.
В тази връзка Централната избирателна комисия е посочена
да даде своето становище.
Освен доклада, с който вие ще можете да се запознаете и в
който накратко е посочено в списъка на препоръките препоръка №
15, към която се отнася, и включително в доклада подробно е
изложеното становище от страна на българската държава и
съответно

констатациите

на

Европейската

комисия.

Самата

препоръка № 15, към която се отнася, не е преведена от английски.
Не успях да я намеря никъде. Тя е доста дълга обаче, около 65
страници. Въпросът е да преценим дали да бъде изцяло преведена
или евентуално в рамките на това, което е и докладът, с
констатациите и краткото описание на препоръката и зададеният
въпрос, който е единствен към Централната избирателна комисия и
към Съвета за електронни медии и съответно Народното събрание,
да подготвим отговор, който в следващото заседание да обсъдим,
тъй като Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
очаква да получи отговорите от българската страна до 18.03.2020 г.,
което означава, че ние най-късно до 13.03.2020 г., каквато е
препоръката от страна на Министерството на външните работи,
трябва да изпратим в електронен вид, по електронен път отговора на
английски език от страна на Централната избирателна комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
До 13 март е срокът за отговор на английски език.
Колегата

Солакова

има

думата.

Заповядайте,

колега

Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз лично, за да има
гласуване, ще предложа да се преведе този документ, още повече, че
Централната избирателна комисия не знам дали трябва да остане
само в рамките на дадените указания, дали не следва да бъде
съобразено какви препоръки е получавала ЦИК като държавен
орган, който организира произвеждането на изборите дотолкова,
доколкото в годините при международно наблюдение от страна на
ОССЕ сме имали препоръки, които сме обсъждали. То е свързано с
изборно законодателство, основна дейност на органа. Аз не знам
какво отношение има Етичен кодекс, но след като се запозная като
съдържание, тогава бих могла да взема отношение. Като Етичен
кодекс за изборна администрация – нещо ми звучи неразбираемо
дори на български език.
Още

от

сега

казвам,

че

отговорът

на

Централната

избирателна комисия не може да бъде на английски език. Ще трябва
да бъде на български език до Министерството на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Колеги,
имате думата. Аз предлагам официално писмено да поискаме в
превод. Това е въпрос за един час. Както те от нас искат: моля,
преведете го, желателно е, да поискаме превод при разговор по
телефона. Това е моето предложение, колеги.
Имате думата, колеги.
Процедура по гласуване на предложението да се отправи
питане до Министерството на външните работи да изпратят в превод
препоръките.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
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Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Таня Йосифов Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
Колегата

Стефанова

има

думата.

Заповядайте,

колега

Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-39 от
днес е постъпила докладна записка от директор на Дирекция
„Администрация“ във връзка с предложение за одобрение на доклад
и въпросник за състоянието на системите за финансово управление и
контрол за 2019 г., който предстои да подадем в Министерство на
финансите до 31.03.2020 г. заедно с въпросника.
Моля да се запознаете и в следващото заседание ще внеса
отново проекта за доклад заедно с въпросника. Ако имате
забележки, можете да ми ги казвате до тогава.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Това е за
запознаване и ще бъде докладвано на следващото заседание.
Заповядайте, госпожо Стефанова, за следващия Ви доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, постъпило е питане от
господин Я. Л. Това е с вх. № ЦИК-07-32. Във връзка с негов
изследователски проект и на още един колега, който събира
информация за европейските избори, открил е информация за
изборите за Европейски парламент от 2014 г., но желае да му
предоставим по-подробни данни относно броя гласове за всяка
партия, както и, че информацията е на български и за активността.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има
проектна едно писмо, с което да отговорим на господин Леър. За
двата произведени избори - през 2014 г. и 2019 г. – избори за
Европейски парламент съм споменала, че имаме публикувани на
официалния сайт Оpen data-формат, машинно четим, резултатите
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заедно с активността, като му изпращаме и линкове с подробна
информация относно произведените избори в България.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на докладчика. Виждате отговора на български
език. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева,
Севинч

Солакова,

Таня

Йосифова,

Таня

Цанева,

Цветанка

Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Силва Дюкенджиева).
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Стефанова, за следващия Ви доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-33 от
21.02.2020 г. сме получили запитване от госпожа С. К. – Чехия,
която казва, че е фокусирала своята дисертация относно местните
избори в нашата страна, като нейният въпрос е дали има ранно
гласуване, както и за броя на общините, в които са проведени
местните избори и дали има наличие на нови общини от 2015 г.
досега.
Предлагам текст-отговор на писмо, в което отново посочваме
линковете на публикуваните резултати от произведените избори за
общински съветници и кметове през 2015 г. и 2019 г., като я
уведомяваме, че съгласно Изборния кодекс не е предвидено ранно и
дистанционно гласуване. Гласуването се осъществява само в
изборния ден.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на докладчика. Има ли други предложения?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова,

54
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева);

против – 3 (Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Силва

Дюкенджиева).
Предложението се приема.
Искам да обясня отрицателния си вот. Гласувам против,
защото смятам, че писмото трябва да бъде изпратено на български
език.
Заповядайте, госпожо Стефанова, за следващия Ви доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-11/1
сме получили покана от Института за мир и диалог във връзка с
организиране на Четвъртата им международна конференция и
изложба за международно образование и кариера заедно с
организиране на изложба по темата.
Крайната дата за записване е 28.02.2020 г. Приложили са ни
въпросник за регистрация, както и подробна информация за
изложбата и за конференцията. Конференцията ще се състои на 25 и
26 март 2020 г.
Предлагам да остане за сведение тази информация и покана.
Колеги, относно поканата, отправена ни и докладвана в
предходно заседание с вх. № ЦИК-07-28 от Феминистката мрежа,
насърчаваща правата на жените и децата, за присъствие и участие в
международна конференция на тема „Образование на жени,
сексуално малтретиране на деца и тяхното изоставяне“, един колега
се е заявил за участие в този формат. Аз подробно ви докладвах
поканата, в която се включва безплатен транспорт, храна,
двупосочни самолетни билети. Делегатите поемат отговорност
единствено за настаняването си, като заинтересованите лице ще
трябва да изпратят заявление за участие, както и безплатно издаване
на визите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ивков поиска
думата. Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да не се ходи.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, аз поддържам това
мнение. Във вътрешната мрежа има публикуван проект на писмо, в
което от името на Централната избирателна комисия благодарим за
поканата за конференцията и казваме, че към момента не можем да
изпратим представител, който да присъства, както и че ще се
радваме да вземем участие в други конференции, организирани от
Глобално партньорство за образование.
Има публикуван проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Може ли да добавим
„свързани с дейността на Централната избирателна комисия“?
Първо, не ни поемат всички разноски, а само пътуването.
Настаняването съвсем не поемат. Второ, нека да участваме в
мероприятия, в които има говорене за избори. Няма да участваме не,
защото нямаме време, а защото молим да ни канят в мероприятия,
които имат връзка с нашата дейност. Това беше добавката ми към
последното изречение да бъдем поканени. Може да има участие на
мъже и жени в избори.
Колеги, процедура по гласуване на предложения отговор да
не изпращаме представител.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Стефанова, за следващия Ви доклад.
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
проектът за писмо-отговор към A-WEB във връзка със запитването.
Входящият номер е ЦИК-36-23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам да не е
„междуконтинентални“, а въобще „пътувания“, защото вече не са
препоръчителни и на нашия континент.
Други бележки има ли към проекта за отговор? Не виждам.
Процедура по гласуване, колеги, на отговора.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Силва

Дюкенджиева,

Силвия

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – 3 (Николай Николов, Севинч Солакова, Таня Йосифова).
Предложението се приема.
Колега Джеров, имате думата за доклад.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, докладвам ви току-що получено писмо до Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-06-181 от 25.02.2020 г. от община
Съединение, подписано от кмета на община Съединение господин
Балкански, както и от секретаря на община Съединение господин А.
Ш., с което ни уведомяват, че в изпълнение на заповед под
съответния номер, както можете да видите от самото писмо на кмета
на община Съединение, съответният състав комисия са отворили
запечатано помещение, находящо се на съответния адрес в сградата
на общинската администрация в гр. Съединение. Целта за
отварянето на помещението е архивиране на книжата и материалите
от произведените избори от два тура за общински съветници и
кметове на 25.10.2015 г., както и на 01.11-2015 г., както и
унищожаване на неценни изборни книжа. Оставени са в същото
помещение за съхранение други изборни книжа и материали от

57
произведен национален референдум от 25.10.2015 г.

Стаята е

заключена по съответния ред и начин, като ключът на стаята е
предаден на кмета на общината.
Докладвам го за сведение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Солакова има
думата. Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, макар последна да
се получи тази докладна записка в рамките на заседанието преди
малко, тъй като касае извършване на промени по бюджета на
Централната избирателна комисия, ви предлагам да погледнете и да
упълномощим председателя да извърши съответните корекции по
бюджета на ЦИК и да уведомим министъра на финансите.
Утвърждаването на корекциите по бюджета на ЦИК е
свързано с одобрените възнаграждения за заседания и дежурства.
Моля да обърнете внимание, че за месец февруари този размер е
62 932,07 лв. Ако си спомняте, някъде към 30 000 лв. беше за януари
месец. Това са общо 90 000 лв. Ние по бюджета имаме 200 000 лв.
Предлагам
председателят

да

ви

да

утвърди

одобрим

направеното

корекциите

по

предложение

бюджета

заради

извършените трансфери и да уведомим министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложенията.
Много заседания, много дежурства поради неприключване на
съдебните обжалвания на изборите.
Има ли изказвания? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
протоколно решение за коригирания трансфер, както и да ме
упълномощите да го утвърдя.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
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Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова, да продължите с докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение
писмо от секретаря на община Бургас. Уведомява ни, като подробно
в самото писмо посочва, че комисия, назначена със заповед на кмета
на община Бургас с персонален състав, посочен в писмото, е
разпечатала помещение за съхраняване на изборни книжа и
материали за извършване на обработка, експертиза и предаване на
Регионален държавен архив – Бургас, както и за унищожаване на
неценни изборни книжа.
Одобрено е унищожаването на 03.02.2020 г. Не са приложени
документи. Аз на този етап не ви предлагам да изпратим писмо, но,
ако има такова предложение, ще го подготвя, за да поискаме да бъде
придружено със съответните документи от комисията - както и
копие от заповедта, така и копие от протокола.
Тези предложения са свързани с това, че секретарят на
общината ни уведомява, след като отговорността е на кмета на
общината.
На този етап ви го докладвам за сведение.
Докладвам ви за сведение и писмо от кмета на община
Самоков с приложена заповед за назначаване на комисия с посочени
задачи, както и протокол за отваряне на запечатано помещение. Те
са извадили избирателните списъци на секция № 1 до № 67
съответно за предоставяне по административно дело № 1459/2019 г.
на Административен съд – Софийска област. Предоставени са
заедно с декларациите, които придружават тези избирателни
списъци, подадени в изборния ден.
Докладвам ви го за сведение.
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Докладвам писмо от кмета на район Владислав Варненчик –
община Варна. По същия начин имаме заповед за назначаване на
комисия и протокол на комисията от отварянето на запечатаното
помещение. Те са извадили оригиналния списък на една секция въз
основа на искане на разследващи органи и са предоставили
оригинала с декларации на разследващия полицай, за което в
протокола има данни.
Докладвам ви ги за сведение също.
Докладвам ви писмо, което сме получили от ръководителя на
одитния екип с искане за получаване на разяснение по случая, както
и документи, свързани с осъществени служебни командировки.
Дори мисля, че е изпълнено и е предоставено всичко, което е
подготвено от счетоводството. Във вътрешната мрежа следва да се
намира информация за това.
Уважаеми колеги, докладвам ви докладна записка от госпожа
Манолова,

директор

на

Дирекция

„Администрация“

като

допълнение към докладна от 13.02.2020 г. Знаете, че приехме
протоколно

решение

и

възложихме

да

бъдат

отворени

архивохранилища, в които се съхраняват изборни книжа от секциите
извън страната. Да бъдат отворени съответните чували или кашони
така, както са получени, за да могат да бъдат отделени неизползвани
бюлетини в секцията, както и формуляри, които се намират там,
включително и печатите на секционните избирателни комисии.
С тази докладна записка ни уведомяват, че работата по
изпълнение на нашето протоколно решение е стартирала. Отворено е
архивохранилище № 76а, отворени са 30 чувала, посочени са от
първи и втори тур по колко. В тази връзка предлагат Централната
избирателна комисия да вземе решение да се предадат за
унищожаване

следните

материали

–

нищо,

че

е

записано

„документи“ – неизползвани бюлетини и други формуляри, 20
чувала. Това са от произведените избори за президент и
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вицепрезидент на Републиката през 2016 г., копия на работни
документи на членове на Централната избирателна комисия от
предишния мандат, които са оставени в ЦИК за унищожаване. Това
са копия от протоколи, решения, проекти на решения – всичко е като
копия – списъци, кореспонденция, съдебни преписки и други – това
са десет чувала и двадесет кашона, които се съхраняват в коридора и
склада, както и копия на работни документи на юрисконсултите –
шест чувала.
Предлагам ви да одобрим направеното предложение и да
бъдат унищожени чрез шредер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Има

ли

друго

предложение, колеги? Чухте доклада. Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно
решение, с което да одобрим представените за унищожаване
посочени документи.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получили сме преписи от два указа
на президента на Републиката за насрочване на частични избори. Те
са обнародвани в "Държавен вестник", в днешния брой.
Докладвам го за сведение.
Уважаеми колеги, получили сме по електронната поща писмо
във връзка с одит на годишния финансов отчет на ОК супертранс
АД, за да потвърди Централната избирателна комисия за платени
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депозити към 31.12.2019 г. в размер на 2100 лв. В тази връзка
съобразно изискванията на счетоводните нормативни актове,
уреждащи счетоводни въпроси, искат от счетоводството да бъде
потвърдена верността на посочената сума директно на одитора с
копие до ОК супертранс.
Предлагам
счетоводството

ви
да

да

упълномощим

предприемат

и

да

възложим

на

съответните

действия

за

потвърждаване на тази сума, тъй като тя е внесен депозит и като
размер отговаря – направила съм справка с главния счетоводител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги. Възлагане на счетоводството да извърши
необходимата справка.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);

против –

няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, колегата Николов подробно
докладва писмо-отговор на наше запитване от председателя на
Сметната палата. Предлагам ви копия от писмото както на Сметната
палата, така и на Министерство на финансите, да бъде предоставено
на счетоводството с оглед на въпросите, свързани с предявени пред
нас изпълнителни листове.
Докладвам ви за запознаване докладна записка от директора
на Дирекция „Администрация“. Те са от днешна дата, аз лично не
съм запозната. Получих ги днес. Не съм уведомена, че ще бъдат
предоставени на вниманието на Централната избирателна комисия,
за да мога да ви ги докладвам подробно.
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Моля ви във връзка с предложението за провеждане на
процедура за подбор за длъжността главен експерт „Човешки
ресурси и здравословни и безопасни условия на труд“ да се
запознаете с докладната и приложените проекти на обява,
длъжностна характеристика, както и методиката за провеждане на
конкурса

за

заемане

на

длъжността.

Предложението

е

в

изискванията – обърнете внимание – отново, включително с оглед на
необходимост от промени в щатното разписание, ако трябва, дали
наистина няма да бъде достатъчно да бъде бакалавър или трябва да
е магистър, три години в съответна област.
Моля да се запознаете с всички документи, включително за
начина на провеждане на тази процедура чрез тест, дали това е найудачната форма.
Докладвам го само за запознаване.
По същия начин докладвам докладна записка, отново от
госпожа Манолова, предложение за осигуряване на работата в
администрацията на ЦИК. Предлага ЦИК да одобри на Димитър
Стойнов да бъде предоставен разширен достъп до вътрешната мрежа
за качване на документи, свързани с работата на ЦИК.
Предлагам да се допълни докладната записка – да имаме
подробна

информация

кои

са

длъжностните

лица

от

администрацията на ЦИК, които се занимават с публикуване на
документи. Може би трябва да стане ясно и какво значи „качване на
документи“, както и какво означава „разширения достъп“ до
вътрешната мрежа.
Само за запознаване го докладвам сега и, уважаеми колеги, за
възлагане за допълване на тази докладна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли,
госпожо Солакова? Нямате.
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е
качен проект на доклад „Анализ на Централната избирателна
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комисия за произведените избори през 2019 г. и предложения за
законодателни изменения“. Докладвам ви го за запознаване и да
направим в следващото заседание обсъждане на двата документа.
Други колеги има ли, които желаят да докладват на днешното
заседание?
Колегата

Арнаудов

има

думата.

Заповядайте,

колега

Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам съвсем накратко
писмо с вх. № МИ-14-16 от 20.02.2020 г.

Изпратено ни е от

заместник-кмета на община Козлодуй, че са отворили запечатано
помещение и ни изпращат протокол и заповед на кмета.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други колеги,
готови с доклади? Няма.
Поради изчерпване на дневния ред, колеги, закривам
заседанието.
Насрочвам

следващото

заседание

на

27.02.2020

г.

четвъртък, от 10,00 ч.
(Закрито в 13,20 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

в

