ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 202
На 10 март 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.
Докладват: Катя Иванова, Мирослав
Джеров
2. Проект на решение за поправка на техническа грешка в
решение на ЦИК.
Докладва: Бойчо Арнаудов
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Цветанка Георгиева, Севинч
Солакова
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Емил Войнов, Цветанка
Георгиева, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Бойчо Арнаудов
5. Разни.
Докладват: Александър Андреев, Емил
Войнов, Мария Бойкинова, Йорданка
Ганчева, Таня Цанева, Севинч Солакова,
Ивайло Ивков, Димитър Димитров
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина ЦанковаСтефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Таня Йосифова.
Заседанието бе открито в 12,00 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията, и госпожа
Силва Дюкенджиева – заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия.
По дневния ред други желаещи да се включат има ли?
Колегата Николов има думата.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Госпожо председател, аз
моля да ме включите към точка четвърта – за възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Джеров?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Стойчева?
Заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо председател, моля в точка
четвърта да бъда включена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?
Колегата Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Госпожо председател, моля също да
бъда включен в точка четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Не
виждам.
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Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с
допълненията.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, преди да започнем с точките по дневния ред моля да
гласувате одобрение на изпратени две писма, с които на
28.02.2020 г. е изпратен нашият анализ – доклада до Народното
събрание, и предложението за законодателни промени. Изпратени са
на председателя на Народното събрание и на председателя на
Комисията по правни въпроси.
Моля, колеги, процедура по гласуване – да одобрите двете
писма, с които сме ги изпратили.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Следващият въпрос, който поставям, колеги, предлагам да
качим анализа и предложенията на страницата на Централната
избирателна комисия. Не сме го гласували, когато ги приехме. Така
е процедирано и в предходните състави на комисиите.
Друго предложение има ли?
Моля, процедура по гласуване, колеги, на протоколно
решение за качване на доклада на ЦИК и законодателните
предложения на страницата на ЦИК.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Заповядайте, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило уведомление с вх. № МИ-15-196
от 09.03.2020 г. от Общинска избирателна комисия – гр. Септември,
с което ни уведомяват, че с тяхно Решение № 191 от 05.03.2020 г.,
което решение е влязло в сила и е окончателно, ОИК – Септември, е
прекратила предсрочно пълномощията на кмета на общината Марин
Василев Рачев. Освен решението на комисията под № 191, както ви
казах, са приложени и заверени копия от две решения, съответно
Решение № 45 по административно дело № 17/2020 г. на
Административен съд – Пазарджик, и копие от Решение № 3257 от
02.03.2020 г. по административно дело № 2025 от 2020 г. на
Върховния административен съд, Трето отделение.
При това положение ви предлагам проект на решение, с което
Централната избирателна комисия да предложи на президента на
Република България да насрочи частичен избор за кмет на община
Септември, област Пазарджик.
Проектът на решението е под № 4395 и се намира във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по предложения проект за решение. Не виждам изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на решението.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1784-МИ.
Заповядайте, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, също във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали е качено и стандартно писмо до президента
на Републиката, което също ще ви моля да гласуваме с протоколно
решение на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по
гласуване, колеги, на писмото до президента на Републиката, с което
да изпратим току-що гласуваното решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колега Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, докладвам вх. № 15-1 от 06.03.2020 г. Качено е
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. Това е
писмо от Общинска избирателна комисия – гр. Първомай. Те са ни
изпратили Решение № 176-МИ от 05.03.2020 г. относно предсрочно
прекратяване правомощията на кмета на село Брягово, община
Първомай, ведно с препис-извлечение от акта за смърт под
съответния номер на господин Атанас Христев Кръстев, който е бил
избран за кмет на кметство в с. Брягово, община Първомай със
съответното решение.
С настоящото ОИК – Първомай, ни уведомява, че трябва да
направим предложение до президента на Република България за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство в с. Брягово,
община Първомай.
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В тази връзка ни изпращат тяхното Решение под № 176-МИ
от 05.03.2020 г., с което обявяват за предсрочно прекратени
пълномощията на господин Кръстев като кмет на кметство в с.
Брягово. Към преписката е приложен съответно препис-извлечение
от акт за смърт. В комплектовката на преписката са ни изпратили и
уведомление, че към дата 27.01.2020 г. в с. Брягово, община
Първомай, област Пловдив по таблицата за населението с постоянен
адрес са регистрирани 377 лица, а по настоящ адрес – 559 лица.
В тази връзка ви предлагам да вземем решение, което е
качено във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес с
проектен номер № 4394, с което да предложим на президента на
Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство
Брягово, община Първомай, област Пловдив.
Към папката са приложени съответните документи.
Решението се намира във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали. Моля да го погледнете и, ако нямате против, да бъде
гласувано.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на докладчика във връзка с предложение до
президента за насрочване на частичен избор. Има ли други
предложения. Не виждам.
Ако няма, моля, процедура по гласуване на проекта на
решение.
Предложението се приема.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1785-МИ.
Господин Джеров, имате ли изготвено писмо?
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да, в тази връзка, колеги, съм
подготвил и писмо. Също можете да се запознаете със съдържанието
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. Писмото е
със стандартен текст, както можете да го видите. Предлагам да го
изпратим с протоколно решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Проект на решение за поправка на техническа грешка в
решението на ЦИК.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание е качен
проект на решение за поправка на техническа грешка в наше
Решение № 1767-МИ от 25.02.2020 г., със следното кратко
съдържание: „Централната избирателна комисия реши да допусне
поправка на техническа грешка в Решение № 1767-МИ, като текстът
„Решение № 1685-МИ от 13.12.2019 г. на ЦИК“ да се чете като
„Решение № 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК“.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението се приема.
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Решението има № 1786-МИ.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. Колеги, докладвам
ви искане за отваряне на помещение от кмета на община Бяла
Слатина. В помещението се съхраняват изборни книжа и материали
от различни години – от 2014 г. до 2019 г. включително, като
достъпът е необходим по повод изтичане срока на съхранение,
предаване на книжата и материалите от проведените местни избори
2015 г. на отдел Държавен архив.
Предложила съм ви текст на стандартно писмо, с което
уведомяваме кмета на община Бяла Слатина, че на основание
Решение № 1244 на ЦИК не е необходимо специално разрешение, а
със заповед на кмета на общината може да бъде отворено
запечатаното помещение.
Моля да погледнете текста на писмото и, ако нямате
възражения, с протоколно решение да го гласуваме.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за изпращане на писмо до кмета на община
Бяла Слатина. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо от кмета на община Главиница с искане за отваряне на
запечатано помещение по повод на писмо, което са получили от
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Държавен архив за предаване на изборните книжа и материали от
произведените местни избори през 2015 г., включително и частични
избори в мандат 2015 – 2019 г.
В помещението се съхраняват и документите от Национален
референдум 2015 г., както и от изборите за общински съветници и за
кметове през 2019 г. Това е едно от основанията в Решение № 1244МИ и аз по същия начин предлагам с писмо да отговорим на кмета,
че съгласно решение на Централната избирателна комисия със
заповед на кмета следва да се отвори помещението, за което трябва
да бъдат изпратени в Централната избирателна комисия
съответните документи.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада и писмото до кмета на община Главиница. Има ли
други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждения с вх. № МИ-27-113 от 04.03.2020 г.
Искането е от Общинска избирателна комисия – Попово, и е за
изплащане на възнаграждения за едно проведено дежурство и за
едно заседание. Дежурството е проведено на 25.02.2020 г. и е за
подготовка на материалите за заседанието, а именно за предсрочно
прекратяване пълномощията на кмет поради неизпълнение на
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задълженията по чл. 41.ал. 3 от ЗМСМА. В дежурството са
участвали пет човека – председател, двама заместник-председатели
и двама членове. Обяснението на ОИК е, че в дежурството са
участвали всички юристи на ОИК поради съществуващите различни
становища по казуса с кмета на село Славяново.
Това е единственият спорен момент – на колко членове на
Общинската избирателна комисия да бъде заплатено дежурството.
С Решение № 1767-МИ от 25.02.2020 г. ЦИК определи, че броят на
членовете, които дават дежурства, не може да бъде повече от трима
за една и съща дейност. Но нашето решение е било публикувано,
след като дежурството е било проведено в същия ден.
Имайки предвид сложността на казуса и факта, че Решение
№ 1767-МИ не е било прието по време на тяхното дежурство,
предлагам да се заплати и на петимата.
Заседанието е проведено на 26.02.2020 г. и в него са
участвали всичките 13 членове и са прекратили пълномощията на
кмета на с. Славяново.
Предлагам да се изплати възнаграждение за едно дежурство и
едно заседание на Общинска избирателна комисия – Попово, в
размер на 998,83 лв.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада за изплащане на възнаграждения на ОИК – Попово.
Има ли други предложения? Не виждам.
Ако няма, моля процедура по гласуване на протоколно
решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).
Предложението се приема.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
искания за изплащане на възнаграждения от Общинска избирателна

11
комисия – Хисаря, област Пловдив за проведено едно дежурство от
председател и секретар на 03.03.2020 г. и едно заседание на
комисията - на 04.03.2020 г. – в присъствието на 11 от членовете на
комисията.
Дежурството е във връзка с подготовка на заседанието, а на
заседанието са прекратени предсрочно пълномощията на общински
съветник и е обявен за избран следващият в листата.
Сумата, за която става въпрос, е в рамките на 724,85 лв.
Предлагам ви с протоколно решение да одобрим тази сума за
едно дежурство и едно заседание за Общинска избирателна комисия
– Хисаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
искане за изплащане на две дежурства от Общинска избирателна
комисия – Трекляно, осъществени от секретаря на комисията във
връзка с осъществено от него процесуално представителство по
административно дело № 516/2019 г. по описа на Кюстендилски
Административен съд, с което се обжалват изборите за общински
съветници в община Трекляно, което процесуално представителство
е станало на 06.11.2019 г. и съответно на 28.01.2020 г. пред
Върховния административен съд. Делото е образувано във връзка с
оспорване на горецитираното административно дело.
Предлагам да изплатим двете дежурства на секретаря на
Общинска избирателна комисия – Трекляно. По преписката има
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счетоводна справка, контролен лист. Сумата за изплащане е в размер
на 114,38 лв.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада. Има ли други предложения? Не виждам.
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви искане с вх. № МИ-27-118 от 05.03.2020 г. от
Общинска избирателна комисия – Ветово. Общинската избирателна
комисия е провела заседание на 29.02.2020 г. Присъствали са девет
члена на комисията. Дневният ред е от две точки – разглеждане на
два сигнала за предсрочно прекратяване на пълномощия на
общински съветници поради наличие на новите основания за
несъвместимост по чл. 34, ал. 5, т. 3.
Взели са съответните процедурни решения.
Преписката е окомплектована изцяло. Няма претенции за
дежурства.
Предлагам да се изплати възнаграждение за проведеното
заседание и участие на девет члена на комисията, като цялата сума е
486,78 лв. ведно с осигурителните вноски.
Моля за протоколно решение в този смисъл. Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, 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, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Колеги, докладвам
искане с вх. № МИ-27-123 от 06.03.2020 г. на Общинска избирателна
комисия – Плевен. Искането за изплащане на възнаграждение за
дежурство на двама членове, състояло се на 02.03.2020 г. в това
число и председателя, и за проведено заседание на почти всички
членове, провело се на 04.03.2020 г.
Проведено е заседание на Общинската избирателна комисия,
представен е протокол за това с дневен ред, който включва две
точки. Първа точка е разглеждане на молба от физическо лице
относно изпълнение на влязло в сила съдебно решение на
Административен съд – Плевен. Втората точка е изпълнение на
влязло в сила решение – друго решение – по същия административен
характер дело по описа на Административен съд – Плевен. На
заседанието са присъствали 15 члена на комисията, пълен състав.
Преписката е окомплектована с всички документи. Иска се
възнаграждение за едно дежурство и едно заседание.
Предлагам да се утвърди разход за възнаграждение ведно с
осигуровките в размер на 937,65 лв. Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за изплащане на възнаграждение на Общинска
избирателна комисия – Плевен.
Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Николов, заповядайте за следващия Ви доклад.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Последния доклад е от Общинска
избирателна комисия – Габрово. Искането е с вх. № МИ-27-119 от
05.03.2020 г. Касае се за две дежурства, проведени на 04.02.2020 г. и
на 10.02.2020 г. Участвали са двама членове на комисията във всяко
от дежурствата, а именно председателят и секретарят.
На първата дата е подписан приемо-предавателен протокол
от двамата членове на комисията относно предаване на изборни
протоколи на секционни избирателни комисии от № 1 до № 117,
включително за избиране на общински съветници. Предават се от
страна на съответния съд, на който са били предоставени
съответните протоколи като предаващи.
Второто дежурство, което се е състояло, както казах, на
10.02.2020 г. е по повод предаване за съхранение в община Габрово
на изборни книжа и материали от произведени избори на 27.10.2019
г. Отново участват председателят и секретарят на комисията.
Общо за двете дежурства предлагам да се утвърди разход в
размер на 184,87 лв. с осигурителните вноски.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложенията за изплащане на възнаграждения на ОИК Габрово.
Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпило искане
за изплащане на възнаграждение на членовете на Общинска
избирателна комисия – Тервел, за проведени две заседания през
месец февруари. Преписката е окомплектована в цялост.
Стойността на възнагражденията заедно с осигуровките е
998,83 лв.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стойчева, за следващия Ви доклад.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане за изплащане на
възнаграждение е постъпило от Общинска избирателна комисия –
Петрич, за дадени 15 дежурства през месеците ноември, декември и
януари. Стойността на дежурствата е 3 799,81 лв.
Преписката е окомплектована в цялост и отговаря на всички
изисквания съобразно наше решение № 1685-МИ.
Предлагам да бъде изплатена сумата.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за изплащане на възнаграждение на ОИК –
Петрич. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
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Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стойчева, за следващия Ви доклад.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Имам още един доклад. Отново
връщам на доклад искане за изплащане на възнаграждения на
членовете на Общинска избирателна комисия – Костенец, за
проведени четири заседания и две дежурства през месец февруари.
Преписката е окомплектована в цялост. Липсваха
оригиналите на протоколите при първоначалното докладване.
Стойността на исканата сума е 2 729,16 лв.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за изплащане на възнаграждението на ОИК –
Костенец. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
от ОИК – Горна Оряховица, с вх. № МИ-27-78/1 от 10.03.2020 г., с
което ни казват, че във връзка с наше писмо до тях и наше Решение
№ 1767-МИ от 25.02.2020 г. са определили трима членове, на които
да бъдат изплатени възнагражденията за дадени дежурства на 1617,
28 и 29 февруари. Това са председател, секретар и един член,
поименно посочени.
На минало заседание на Централната избирателна комисия ви
докладвах искането за изплащане на възнаграждение. Тогава го
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гласувахме с уточнението Общинска избирателна комисия – Горна
Оряховица, да определи трима членове, на които да бъдат изплатени
възнагражденията. Те бяха поискали за петима членове. Сега са
определили трима. Възнаграждението може да бъде изплатено. Това
ви го докладвам за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря Ви, господин Арнаудов.
Колеги, има ли други доклади за изплащане на
възнаграждения? Не виждам.
Колеги, преминаваме към пета точка от дневния ред:
5. Разни.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председателстваща, оттеглям си
докладите. Права е колегата Ганчева. Ще ги докладвам може би
другата седмица.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпилата докладна записка от директора на Дирекция
„Администрация“ Красимира Манолова с вх. № ЦИК-09-47 от
09.03.2020 г. Докладната записка е във връзка с предстоящото
изтичане на сключения между Централната избирателна комисия и
Българска телеграфна агенция договор за осъществяване на
пресклипинг на мониторинг във връзка с дейността на Централната
избирателна комисия в пресата и в електронните медии.
В тази връзка предложението на директора на Дирекция
„Администрация“ към Централната избирателна комисия е да бъде
подновен договорът за шест месеца с оглед и предстоящите
дискусии за промяна в изборното законодателство и активното
медийно отразяване на работата на Централната избирателна
комисия.
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Предлагам да одобрим този разход. Има контролен лист, че
има възможност за използването на средствата и е одобрен разходът
от 1680 лв. с включен данък добавена стойност за целия
шестмесечен срок.
Предлагам също да упълномощим председателя да подпише
договора.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Има ли други предложения освен
предложението на докладчика? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Господин Андреев, заповядайте за следващия си доклад.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило журналистическо запитване от госпожа А. с вх. № МИ20-24 от 05.03.2020 г., като същата е главен редактор на медийна
компания „Добруджанска трибуна“, а освен това е и журналист към
вестник „168 часа“.
Запитването е във връзка с казус, който е проследяван от
госпожа Александрова, а именно по отношение на кмета на
Тервелското село Безмер Милен Николов, който в предходния
мандат – през 2015 г. – 2019 г. – е бил в конфликт на интереси, тоест
са били налице основания за прекратяване на правомощията му, като
са цитирани и съответно влязлото в сила решение на
Административен съд – Добрич, потвърдено от Върховния
административен съд.
В тази връзка питането е: може ли да получа мотивирано
обяснение от ОИК – Тервел, как са изпълнили неподлежащото на

19
оспорване решение и на второ място, да разясните ОИК – Тервел,
прилага ли закона и как.
В тази връзка съм подготвил един кратък отговор, в който
съм извършил редакционна поправка, с което обясняваме на госпожа
Александрова, че мандатът на ОИК – Тервел, 2015 – 2019 г. на
основание чл. 77, ал. 1 от Изборния кодекс е изтекъл и няма как да й
бъдат предоставени включително и от самите членове на ОИК –
Тервел, такива мотивирани обяснения на нейното искане.
На второ място, във връзка с това, че тя твърди, че все още е
налице конфликт на интереси и основания за предсрочното
прекратяване на пълномощията му, предлагам да препратим нейното
писмо до ОИК – Тервел, които евентуално да се сезират и да
извършат проверка във връзка със случая, тъй като те са и
компетентни от гледна точка на това дали той е избран, към момента
дали е кмет и дали наистина има такъв конфликт на интереси,
какъвто тя твърди.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на докладчика. Виждате проекта на писмо.
Има ли други предложения по текста на писмото до госпожа
Александрова? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Николай Николов).
Предложението се приема.
Колеги, моля, процедура по гласуване на протоколно
решение за изпращане на писмото по компетентност на ОИК –
Тервел.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, 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, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-23-1 от 04.03.2020 г. Писмото е от П. Г. Тя моли да й бъде
предоставена информация за подадените гласове/преференции за
всички кандидати, избрани, както и тези, които не са избрани, от
всички листи на парламентарно представените политически партии
и коалиции на парламентарни избори от 26.03.2017 г. Тези данни
щели да й послужат за изследване по проект.
Подготвил съм писмо до госпожа Г. Може да го видите във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали със следното
съдържание:
„В интернет-страницата на ЦИК в раздела „Архив на ЦИК за
проведени избори“, в подраздел „Избори за Народно събрание 2017
г.“ в подраздел „Резултати“ в протокола на всяка районна
избирателна комисия е вписан броят на подадените преференции за
всеки един кандидат. Търсената информация можете да намерите и в
подраздел „Отворени данни“, където резултатите са показани в
машинно четим формат.“
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря на господин Войнов. Колеги, има ли друго предложение
по отговора на госпожа Г.?
Ако няма, моля, процедура по гласуване на писмото.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Войнов, за следващия Ви доклад?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № към
ЦИК-00-94 от 06.03.2020 г. Писмото е от „Регистър.бг“ и с него ни
уведомяват, че на 5 май изтича срокът за поддръжка на домейна
cik.bg и следва да заплатим 58,67 лв. за поддръжка за следващата
година. Писмо със същото съдържание ви докладвах на 05.02.2020 г.
и оттогава имаме протоколно решение за заплащане на посочената
сума. Плащането е планирано от администрацията. Ще бъде
извършено. Затова докладвам това писмо за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря Ви, господин Войнов.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило разпореждане на съдия от
Софийски градски съд – Търговско отделение, с искане Централната
избирателна комисия да предостави справка в срок до 31.03.2020 г.
дали за последните парламентарни избори за народни представители
е била регистрирана коалиция с наименование „Има такъв народ“
или коалиция с абревиатура „ИТН“.
Отговаряме на Софийски градски съд по горецитираното
фирмено дело, че в произведените избори за народни представители
на 26.03.2017 г. в Централната избирателна комисия няма
регистрирана коалиция с наименование „Има такъв народ“, нито пък
коалиция с абревиатура „ИТН“. Видно от публичния регистър, който
се намира в Централната избирателна комисия, в тези избори има
регистрирани общо девет коалиции и нито една от тях не е с това
наименование нито пък съдържа тези абревиатура.
Моля да гласуваме писмото до Софийски градски съд.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на госпожа Бойкинова. Има ли други
предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в оригинал е
дошло искането на господин Н. Б., което ви докладвах получено по
е-mail в предходно заседание във връзка с решението на Върховния
административен съд, с което указва на Общинска избирателна
комисия предсрочно да прекрати пълномощията на кмета. Още в
същия ден Общинска избирателна комисия е изпълнила решението
на Върховния административен съд. Решението е № 191 и с него се
прекратяват предсрочно пълномощията на кмета на община
Септември.
Докладвам ви го за сведение.
Уважаеми колеги, докладвам ви също така на този етап за
сведение и запознаване изготвено становище от мен, госпожа
Йосифова и господин Николов във връзка с писмото до заместникминистъра на правосъдието. Припомням ви само, то касае
законодателни промени в ЗИНЗС, касаещи осигуряване правото на
глас на задържани лице под стража в случай че в заведенията за
лишаване от свобода и за задържане има по-малко от десет такива
лица и не се образува избирателна секция.
Моля да се запознаете и ако има от ваша страна предложения
и становища, да ни ги сведете. Може да ни ги дадете, устно –
писмено – нямаме претенции. Ако имате предложения, да ги
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включим, да ги обсъдим и на следващото заседание да ги гласуваме.
В такъв смисъл е моето предложение, а не, че ви задължавам.
Уважаеми колеги, моля да упълномощим юрисконсулт
Радославова да осъществи процесуално представителство по дело в
Софийски районен съд № 2410, което е насрочено за 13.03.2020 г. То
е по жалба на БЛИЦ срещу решение на Централната избирателна
комисия № 1699.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване за упълномощаване
на юрисконсулт Радославова.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо
председателстваща! Докладвам преписка с вх. № МИ-06-193 от
05.03.2020 г. Това е уведомително писмо от кмета на община Бяла.
Съдържа информация, че в изпълнение на наше решение са
отворили запечатано помещение.
Докладвам го за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря Ви, госпожо Ганчева.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК-07-34 сме
получили копие на вербална нота, изпратена ни от Министерството
на външните работи. Нотата е била изпратено до нашето посолство в
Анкара от посолството на Република Узбекистан и съдържа покана,

24
която вече получихме в ЦИК и е докладвана, за провежданата
конференция на 30 – 31 март в Ташкент.
Докладвам го за сведение.
Получили сме писмо от Централната избирателна комисия на
Грузия с вх. № ЦИК-07-41, с което ни съобщават, че те ще изготвят
брошура във връзка с Десетата годишна международна
конференция, която, както си спомняте, се отложи. Трябваше да е
месец март. В това писмо ни питат дали биха могли да включат
изказване на предишния председател на Централната избирателна
комисия на Република България, дадено през 2018 г., с което
изказване казва, че всяка година тази конференция се фокусира
върху много актуални и важни теми и аз се радвам, че ние, органите
по управление можем да обменим опит и идеи. Благодаря за
организацията и по-специално на госпожа Жваня, председател на
ЦИК.
Моето становище е, че не бихме имали възражение да
включат в тази брошура за минал период бившия председател на
ЦИК.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има предложение да отговорим. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Колеги, извинявайте, отменете гласуването. Всъщност няма
писмо, не сме видели писмото. Госпожа Цанева ще го докладва на
следващото заседание.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една
докладна записка на директора на дирекция „Администрация“ с
проект на актуализирани вътрешни правила за сключване на
граждански договор от Централната избирателна комисия.
Моля по тази точка за запознаване и работно заседание за
обсъждане на проекта. Публикуван е във вътрешната мрежа.
Във връзка с преди това докладвана записка с предложение за
откриване на процедура за подбор на длъжността „главен експерт
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човешки ресурси и здравословни и безопасни условия на труд“ ние
направихме обсъждане в работната група. Имахме и нашите
предложения, включително съответно и допълнителни бележки по
представените проекти, въз основа на които е изготвена нова
докладна записка. Публикувана е във вътрешната мрежа и аз ви
предлагам да обсъдим направеното предложение в две насоки.
Тя е с вх. № ЦИК-09-41, трябва да се намира в днешна папка
или папка на 05.03.2020 г.
На първо място предложението ни беше, за да имаме поголям брой потенциални кандидати, вече имаме този опит и от други
процедури, предвиденото изискване за длъжността минимална
образователна степен „магистър“ да се промени на „бакалавър“.
Това е предвидено сега с новите документи и в случай, че ние
поддържаме това становище, към което се обединихме на работното
заседание на работната група, аз ви предлагам първо да направим
изменение в щатното разписание на Централната избирателна
комисия, за да може да се предвиди като минимална образователна
степен „бакалавър“ вместо „магистър“.
На следващо място в минималните изисквания за заемане на
длъжността отново са направени съответните корекции, отново с цел
разширяване на възможностите за потенциални кандидати с оглед на
професионална област. Повече области са посочени. Имали сме
предвид и съответно информация, която имаме в интернет за
проведени такива успешни конкурси.
Само едно допълнение бих ви предложила. В допълнителните
умения, квалификация и носещи предимство на кандидатите е три
години в областта по прилагане на Кодекса на труда“ – може би
трябва да добавим и Закона за безопасни и здравословни условия на
труд. Това са само като допълнителни умения, които носят
предимство.
Виждате, всичко, което е подчертано в жълто, са изменения
след последната ни работна
група във всички документи.
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Прецизирана е по същия начин и длъжностната характеристика. В
методиката, която е предложение към първоначалната докладна
записка, нямаме предвидени промени.
Затова ви моля, ако на първо място преценим, първо да
приемем изменение в щатното разписание и след това да се върнем
отново към въпроса за откриване на процедурата.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на госпожа Солакова. По предложението за промяна
в щатното разписание има ли други предложения?
Колеги, ако няма други предложения относно промяната в
щатното разписание, моля, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров Емил Войнов, 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 – 2 (Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
Госпожо Ганчева, имате думата за обяснение на отрицателен
вот.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм против снижаване на
изискванията на служителите, които Централната избирателна
комисия евентуално наема на работа. Считам, че на органа подобава
в него да работят специалисти, които са високо ерудирани и
квалифицирани.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да се
насочим към проекторешението за откриване на процедура за
назначаване на служител на тази длъжност. Изрично подчертавам,
че увеличавайки потенциалните кандидати, ние разширяване и
подобряваме условията, при които може да се направи съответният
подбор. Аз лично бих предложила дори цялостен преглед на
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щатното разписание. За мен е много важно лицата да имат
професионалната, основната квалификация в съответните области.
Вие видяхте след неуспешния конкурс за ИКТ ни се наложи
да променим изискванията по щатно разписание. Достатъчно дълго
време сме провеждали конкурси, при които виждаме, че „бакалавър“
и „магистър“, ако са в съвсем различни области, ние така
пропускаме възможността да се сдобием с лица, които основно ще
са получили квалификация в областта – в конкретния случай –
здравословни и безопасни условия на труд, една важна длъжност,
която до този момент ние не сме имали на пълен щат. А с оглед и на
стратегическите планове, които има Централната избирателна
комисия по отношение на администрацията, както числения състав,
така и повишаването на квалификацията, тези въпроси, които са част
от длъжността, са много важни за осигуряването на професионална
администрация, която да подпомага Централната избирателна
комисия.
В този смисъл в обявата, няма да повтарям, тъй като преди
малко се спрях на основните моменти по измененията, те са поскоро допълнение в обявата и в длъжностната характеристика,
предлагам да ги одобрим, да приемем решение за откриване на
процедурата, която да се проведе при така предложената методика за
провеждане на процедура за подбор за длъжността „главен експерт
човешки ресурси“.
Срокът отново е 15 работни дни. В този смисъл нямаме
промяна, както и в условията за получаване на документите. В общи
линии предложението да бъдат публикувани обявата на интернетстраницата на Централната избирателна комисия, в ежедневниците
„24 часа“, „Труд“ , както и в интернет-сайтовете за обяви за работа –
„Заплата.бг“, „Джобс.бг“, „Джобтайгър.бг“, „Кариери.бг“ – е също в
рамките на обичайната ни практика.
Заедно с това ще ви помоля и да имаме предвид да одобрим
разход в размер до 800 лв. с ДДС за обявите.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на госпожа Солакова. Има ли други предложения?
Колеги, има ли други предложения по обявата? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 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, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, моля за протоколно решение за гласуване на разход в
размер до 800 лв. за публикуване на обявата в ежедневници.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 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, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, да продължите с докладите
си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам
докладна записка от директора на Дирекция "Администрация" в
изпълнение на изискванията по чл. 230 от Закона за обществените
поръчки. Възложителите на обществени поръчки следва да
предоставят в Агенцията за обществени поръчки по електронен път
информация за проведените такива през предходната година.
Представена е справка, изготвена от счетоводството от госпожа
Валерия Бончева за процедури, които са със стойности по чл. 20, ал.
3 от ЗОП – виждате ги – с обща стойност по групата, както и за
доставки и услуги към 31.12.2019 г. Изготвена е и е попълнена
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обобщена информация, която да се изпрати по електронен път. В
случая тя е изготвена от главен юрисконсулт Николай Желязков, тъй
като той разполага с електронен квалифициран подпис.
Предлагам ви да одобрим изпращането до агенцията от
Николай Желязков информацията по чл. 230 от ЗОП. Да го
упълномощим да изпълни това задължение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване за упълномощаване
на господин Желязков за изпращане на информацията.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 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, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви приемопредавателен протокол, който е подписан между госпожа Богданова
и
господин Николай Желязков въз основа на направеното
предложение от директора на Дирекция „Администрация“ и
протоколно решение на Централната избирателна комисия – всички
документи, подробно, изчерпателно описани в протокола по 17
пункта, са предадени на главен юрисконсулт Николай Желязков.
Предлагам приемо-предавателния протокол да се съхранява
от директора на Дирекция "Администрация" с оглед на контрола по
съхраняването на документите и след назначаването на съответното
лице да се направи съответно предаване.
Докладвам ви за сведение писмо, което сме получили от
кмета на община Раднево. Получили сме две писма, едното е във
връзка с отваряне на запечатано помещение за прибиране на
оригинали на избирателни списъци, предоставени преди това по
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искане на Районно управление – Раднево, а второто писмо е във
връзка с окончателна обработка на изборни книжа и материали от
изборите през 2014 г., както и за предоставяне на документи по
проверка, заверени копия от избирателен списък по едно
производство по прокурорска преписка.
Докладвам ви ги за сведение.
Докладвам ви за сведение писмо от община Кърджали.
Секретарят на общината ни уведомява за отворено запечатано
помещение за предоставяне на списък на заличените лица към
избирателен списък за изборите за членове на Европейски парламент
на представител на Районно управление.
За сведение ви го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ивков има
думата. Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам ви да гласуваме в моята папка
три еднотипни писма със следните входящи номера: отговори до
Министерството на вътрешните работи с три входящи номера, както
следва: ЕП-04-02-73, ЕП-04-02-74, ЕП-04-02-72, като всичките са от
05.03.2020 г. Това са три писма до Столична община да изпълни по
компетентност исканото от съответните районни управления и
СДВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изказвания има ли,
колеги? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване. Гласуваме едновременно
трите писма да бъдат изпратени до Столична община.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 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, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Предложението се приема.
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Колегата Димитров поиска думата. Заповядайте, колега
Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, за сведение. Дошли са две
писма от председателя на Обществения съвет към ЦИК. Проблемът
там е, че той е номиниран за председател, да бъде възобновен
мандатът му.
До четвъртък ще подготвя една чернова на писмо, с което да
поискаме или да ги посъветваме те да поискат документално
основание или регистрацията на дружествата, които влизат в този
Обществен съвет. Нека да имам време, за да подготвя черновата.
В този смисъл това ще го решаваме в четвъртък. Просто да се
знае, че съм го докладвал за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За запознаване казвате,
за да го обсъдим в четвъртък. Добре.
Други колеги желаят ли да вземат думата последно в
днешното заседание? Не виждам.
Колеги, закривам заседанието поради изчерпване на дневния
ред.
Насрочвам следващото заседание на 12.03.2020 г., четвъртък,
от 10,00 ч.
(Закрито в 13,10 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

