
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 206 

   

На 24 април 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Промени в състави на ОИК. 

 Докладва: Катя Иванова 

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

наказателни преписки. 

 Докладват: Катя Иванова, Мария Бойкинова 

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

 Докладват: Катя Иванова, Ивайло Ивков, Николай 

Николов, Емил Войнов, Цветанка Георгиева, Силва Дюкенджиева, 

Мирослав Джеров, Мария Бойкинова, Димитър Димитров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Севинч Солакова, Таня Йосифова 

4. Разни. 

 Докладват: Бойчо Арнаудов, Стефка Стоева, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Катя Иванова, Николай Николов, 

Ивайло Ивков 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     
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Заседанието бе открито в 12,30 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги 

Откривам заседанието на Комисията.  

Присъстват 15 от членовете на ЦИК. Отсъстват колегите 

Андреев, Баханов, Чаушев, Ганчева и Стефанова. 

По дневния ред има ли други предложения? 

Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите с едно кратко писмо до кмета на район Централен, 

община Пловдив, за отваряне на запечатано помещение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Йосифова иска 

да бъде включена в точката за исканията за изплащане на 

възнаграждения. 

Друг колега по тази точка?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля и аз да се включа. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Моля също да бъда включен. 

РЕПЛИКИ: Има ги и двамата включени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля да гласуваме 

дневния ред с направеното допълнение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Дневният ред се приема единодушно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

ПРОМЕНИ В СЪСТАВИ НА ОИК. 

Колега Иванова, имате думата. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа в 

папката с моите инициали са качени два проекта на решения за 

промени в състава на ОИК. 

Първата преписка е с вх. № МИ-15-238 от 16 април 2020 г. 

В ЦИК е постъпило заявление от Стойко Веселинов Танев за 

освобождаването му като член на ОИК Пловдив поради 

несъвместимост. Същият е назначен на длъжността секретар в 

община Пловдив, район Северен. Поради несъвместимост Ви 

предлагам проект на решение, с който да освободим господин Танев 

като член на ОИК Пловдив. 

Ако имате някакви предложения за промени в проекта за 

решение, моля да ги обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли изказвания, 

колеги, по промяна в състава на ОИК Пловдив? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на Решение № 1791. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, предлагам и стандартен проект на 

писмо, който също е качен във вътрешна мрежа, до съответната 

политическа сила, до господин Борисов, за предложение за 

попълване на състава на ОИК Пловдив с оглед освобождаването на 

господин Танев като такъв от досегашния състав на Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя 
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Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, още един проект на решение във 

вътрешна мрежа за промяна в състав на ОИК, с вх. № МИ-06-251 от 

14.04.2020 г. За съжаление, е починал председателят на ОИК 

Септември господин Маноил Манев. В тази връзка сме уведомени с 

необходимите документи. Същевременно е постъпило предложение 

от съответната политическа сила на мястото на починалия господин 

Манев да бъде назначена за председател на ОИК Септември Виолета 

Атанасова Близнакова. Приложени са всички необходими 

документи. Първоначално са дошли в преписи, впоследствие – в 

оригинал. Предлагам проект на решение, с което да установим 

предсрочното прекратяване на пълномощията на Маноил Манев 

като председател на ОИК Септември и да анулираме издаденото 

удостоверение и да назначим за председател на същата ОИК 

Виолета Близнакова, на която да се издаде такова удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли бележки към 

проекта за решение, колеги? Изказвания? Няма. 

Процедура по гласуване на Решение № 1792, колеги. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

 

Точка втора, колеги: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ПРЕПИСКИ. 

Колегата Иванова. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа, в 

папката с моите инициали има два проекта на решения. Същите Ви 

бяха изпратени по имейл и сте се запознали с тяхното съдържание. 

Първият проект на решение е по жалбата от Красимира 

Спасова Минкова – кмет на село Мареш, община Шумен, срещу 

Решение № 304 от 10-03.2020 г. на ОИК Шумен. 

Предлагам проект на решение, с който да оставим без 

разглеждане жалбата на госпожа Минкова, поради това че същата е 

недопустима. Решението, което атакува, е с организационно 

технически характер и е част от производството, но не е краен акт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, известен Ви е 

проектът за решение, беше подложен на обсъждане. Ако няма 

бележки, моля, процедура по гласуване на Решение № 1793 без 

разглеждане на жалбата. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, още един идентичен проект на 

решение, този път по жалба от Неделчо Костадинов Неделчев – кмет 

на село Мадара, община Шумен срещу Решение № 303 от 10.03. 

2020 г. на ОИК Шумен. Предлагам ви проект, с който да оставим без 

разглеждане жалбата на господин Неделчев като недопустима, тъй 

като решението е междинен акт и е с организационно-технически 

характер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване 

на Решение № 1794, колеги – сходен случай. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя 
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Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

Колегата Бойкинова има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в папката с моите 

инициали има проект на решение относно жалбата на Яна Радева 

Михалева срещу Решение № 116-МИ на ОИК Вълчи дол, област 

Варна. Докладвала съм Ви жалбата на 13.02.2020 г., когато за първи 

път постъпва в ЦИК. Припомням Ви, че ние я изпратихме по 

компетентност на Административен съд – Варна, тъй като с 

оспореното решение 116 ОИК Вълчи дол по сигнал на госпожа Яна 

Радева Михалева отказва да прекрати предсрочно пълномощията на 

кмета на община Вълчи дол. Знаете, Варненският административен 

съд с определение ни препрати жалбата по подведомственост. 

Съответно ние с второ писмо с изложени съображения, че не сме 

компетентни, препратихме жалбата, в резултат от което получихме 

отговор от председателя на Административен съд – Варна, че не 

съществува такъв ред, в който органът може да върне жалбата на 

съда за разглеждане. Поради това Ви я докладвах на 12.03.2020 г. 

подробно и предложих да изготвя проект на решение. 

Междувременно след справка се установи, че по жалба на 

госпожа Яна Радева Михалева има образувано съдебно производство 

в Административен съд – Варна, то е с друг номер на дело. 

Съответно съдията докладчик по това дело е оставил без 

разглеждане жалбата на госпожа Михалева поради липса на правен 

интерес. Това определение на Варненския административен съд е 

обжалвано пред Върховен административен съд. Днес направих 

справка, няма още произнасяне на тричленен състав на съда, поради 

което Ви предлагам да разгледаме жалбата на госпожа Михалева и 

да приемем, че тя е недопустима поради липса на правен интерес, 

тъй като съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА 

законодателят изрично е определил лицата и страните, които имат 

право да обжалват решенията на ОИК, с които предсрочно се 
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прекратяват пълномощията на общински съветници или кметове или 

съответно се постановява отказ от предсрочно прекратяване, а 

съгласно същата разпоредба това са централните ръководства на 

партиите, компетентни съгласно устава, ръководствата на 

коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на 

коалиция, които са представени в общинския съвет, или от 

упълномощени от тях лица, както и от заинтересованите лица. 

Видно от жалбата е, че тя е депозирана в качеството ѝ на кмет, 

поради което тя не попада в кръга на лицата, които имат право да 

оспорват това решение на ОИК. Поради това за нея не е и налице 

правен интерес от оспорването на този акт. Поради това предлагам 

да оставим без разглеждане жалбата като недопустима. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

изказвания по проекта за решение на госпожа Бойкинова. Той беше 

предоставен за обсъждане преди заседанието. Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на Решение № 1795. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева), против – 1 (Катя Иванова).  

КАТЯ ИВАНОВА: Обяснение на отрицателен вот. 

Продължавам да считам, че ЦИК не е компетентна да се произнася в 

такива случаи. Затова гласувах „против”. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, ще Ви докладвам 

заявление от госпожа Кристи до ЦИК, в което се казва, че е 

журналист от сайта „Биволъ”. Иска да получи информация по ЗДОИ 

относно реалния собственик на сайта „Информиран.Нет.” и дали 

ЦИК е наложила санкции на медията, тъй като ЦИК с Решение 1660-

МИ от 5.12.2019 г. е установила нарушения на разпоредбата на чл. 

182, ал. 4 на Изборния кодекс, изразяващо се в извършване на 

предизборна агитация в деня за размисъл на изборите за общински 

съветници и кметове. Съответно ЦИК е изпратила писмо до МВР за 
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установяване на самоличността на собственика на сайта. Получили 

сме отговор, в който ни уведомяват, че са снели самоличността на 

лицето Владимир Алексеев, който е посочен в сайта като собственик 

и редактор на този сайт. Установява се, че той е собственик и 

управител на рекламна къща и няма нищо общо с този сайт. Поради 

това ЦИК е спряла административнонаказателното производство, 

тъй като след щателна проверка не е установен реалният собственик 

или главен редактор на сайта. Поради това предлагам да отговорим 

на госпожа Татяна Кристи причините, поради които не сме 

наложили имуществена санкция на сайта и че производството е 

спряно. Отговорът е изпратен по електронната поща, беше 

предоставен и мисля, че сте запознати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

Отговорът беше предоставен за предварително обсъждане от 

докладчика. Ще отговорим, че за съжаление до този момент не е 

издирен собственикът на сайта. 

Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

призовка за насрочено дело в Софийския районен съд на 

9.06.2020 г., за която дата е призована госпожа Стоева в качеството ѝ 

на актосъставител. Докладвам за сведение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Минаваме към трета 

точка, колеги: 

ДОКЛАДИ ОТНОСНО ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Първа има думата госпожа Иванова. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, искане от ОИК 

Сапарева баня за изплащане на възнаграждение за едно проведено 

дежурство и едно заседание. Документите са окомплектовани 

съобразно изискванията на наше решение. Всички документи са 

налице – счетоводна справка и контролен лист. Предлагам да 

изплатим на колегите възнаграждение в размер на 671,65 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте доклада, колеги. 

Има ли въпроси? Не виждам. 

Моля, процедура на гласуване на протоколно решение, с 

което да одобрим изплащането на възнаграждение на ОИК Сапарева 

баня за едно заседание и едно дежурство. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

КАТЯ ИВАНОВА: С вх. № МИ-27-154 от 7.04.2020 г. е 

постъпило искане от ОИК Провадия, област Варна за изплащане на 

възнаграждение за едно проведено заседание. Необходимите 

документи са приложени, има контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да изплатим възнаграждение в размер на 607,81 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Има ли изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура на гласуване на протоколно решение за 

одобряване възнаграждението на ОИК Провадия за едно заседание. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 



 10 

КАТЯ ИВАНОВА: По молба на колегата Ганчева докладвам 

искане за изплащане на възнаграждение от ОИК Варна с вх. № МИ-

27-87 от 31.03.2020 г. Претендира се възнаграждение за три 

дежурства и едно заседание. Преписката е окомплектована, има 

контролен лист и счетоводна справка. Предлагам да изплатим 

възнаграждение в размер на 1859,34 лв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада 

за ОИК Варна. Има ли въпроси? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение за одобряване изплащането на искането възнаграждение от 

ОИК Варна. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

Колегата Ивков има думата. Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: МИ-27-149 от днес и от още две дати, 

става въпрос за възнаграждение на ОИК Стамболийски. Има 

контролен лист и справка. Списъкът е дълъг, но те пишат 

поединично за заседанията на всеки един. Има основание. 

Предлагам да се изплатят исканите възнаграждения за следното: 

дежурство на 5.03.2020 г. от председател и член; на 13.03.2020 г. 

дежурство от секретар и член,; на 14.03.2020 г. заседание, на което 

са присъствали председател, заместник-председател, секретар и 8 

членове; на 16.03.2020 г. – дежурство от председателя. Сумата общо 

е 952,28 лв. с осигурителни вноски. Подробно са дадени 

доказателства и са описани кой кога за какво е дал. Мога да ги 

изчета. Дежурството е проверка и изготвяне на писмо за представяне 

на доказателства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Има ли въпроси, изказвания? Не виждам. 
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Моля, процедура по гласуване на протоколно решение. За 

одобряване изплащане на възнаграждение на ОИК Стамболийски. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: МИ-27-155 от 7.04.2020 г. Искането е от 

ОИК Куклен, подписано от председател и секретар в оригинал, за 

възнаграждение само за едно дежурство на председателя, дадено на 

28.02.2020 г. О размер заедно с осигурителните вноски е 63,84 лв. 

Има контролен лист и счетоводна справка. Наложило се е, за да 

присъства на заседанието на Общинския съвет при полагане на 

клетва от общински съветник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Имате ли въпроси към докладчика? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

одобряване изплащане на възнаграждение за едно дежурство на 

председателя на ОИК Куклен. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

Колегата Николов има думата. Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, представям 

преписка с вх. № МИ-27-140 от 13.03.2020 г. Искане на ОИК в 

Плевен за изплащане на дежурство за 11.03.2020 г. на председател и 

член в размер на 117,04 лв. Преписката е надлежно окомплектована. 

Моля за Вашето решение за одобряване на разхода. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси към 

докладчика? Не виждам. 

Колеги, моля, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Докладвам искане с вх. № МИ-27-

143 от 17.03.2020 г. отново от ОИК Плевен. Искането касае 

изплащане за дежурство за председател и член за следващия ден – 

14.03.2020 г. Сумата е 117,04 лв. Моля за Вашето решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Процедура по 

гласуване на предложеното протоколно решение, колеги. Не виждам 

въпроси. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Третото искане от ОИК в Плевен е с 

вх. № МИ-27-143-1 от 17.03.2020 г. Искането е за изплащане на 

възнаграждения, които касаят дежурство на 12.03.2020 г. в размер на 

117,04 лв. – за председател и член, за подготовка на заседанието. 

Самото заседание е проведено на 13.03.2020 г. На него са 

присъствали 16 членове. Общата сума е 820,61 лв. Общата сума за 

дежурството и заседанието е 937,65 лв. Моля за Вашето решение в 

този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси, 

колеги? Няма. 
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Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение за изплащане на възнаграждение на ОИК Плевен за едно 

дежурство и едно заседание. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Става дума за дежурства на 11, 12, 

14.03.2020 г. и за заседание на 13 март и няма дублиране между 

дежурствата и заседанията. Нямат искане за 13 март за дежурството. 

Четвъртата преписка от ОИК Плевен е за дежурство, сторено 

на 17.03.2020 г. също от председател и член. Сумата също е 117,04 

лв. Преписката е с изх. № МИ-27-143-3 от 19.03.2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси, 

колеги? Не виждам. Моля, процедура по гласуване за това 

възнаграждение на ОИК Плевен. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Петото искане от ОИК в Плевен е 

първо по време. То е с вх. № МИ-27-128 от 10.03.2020 г. и касае 

дежурство, проведено на 5.03.2020 г. от председател и член, сумата е 

117,04 лв. и за заседание, проведено на 6.03.2020 г., присъствали са 

16 члена, както и на заседанието на 13 март, общата сума за двете е 

937,65 лв. Моля за Вашето одобрение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси и 

изказвания, колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на петото решение за 

изплащане на възнаграждение на ОИК Плевен. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Последното искане от ОИК Плевен 

е за дежурство, проведено на 15.03.2020 г. от председател и член, и 

за заседание също от 16 членове, проведено на 16.03.2020 г. Общата 

сума е 937,65  лв. Преписката е последна по време и е с вх. № МИ-

27-143 от 18.03.2020 г. Моля за Вашето одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на последното протоколно решение за ОИК  

Плевен. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам следващата преписка, 

която касае ОИК Ветово, искане с изх. № 27-141 от 13.03.2020 г. 

ОИК е провела заседание за произнасяне по сигнал с искане за 

предсрочно прекратяване на пълномощия на Венцеслав Чавдаров – 

новоизбран общински съветник в община Ветово. Искането е само 

за заседание по този сигнал. На заседанието са присъствали 

13 членове на комисията, пълният състав. Исканата сума ведно с 

осигурителните вноски по това искане е 714,21 лв. Моля за Вашето 

решение в този смисъл. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпроси има ли към 

докладчика, колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Следващото искане е с вх. № МИ-

27-159 от 9.04.2020 г. също от ОИК Ветово за изплащане на 

дежурство за председателя на Комисията. Сумата е 63,84 лв. 

Дежурството е от 9.04.2020 г. На същата дата при нас е постъпило 

искането. Касае се за изготвяне на писмо до кмета на общината във 

връзка  с устройствени въпроси относно адреса на ОИК и 

помещенията, които ползва. Изготвили са писмото, така че моля 

само за одобрението на разхода от 63,84 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси към 

докладчика? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Последното, трето за ОИК Ветово, 

но първо по време искане е пристигнало при нас с вх. № МИ-27-157 

от 9.04.2020 г. Искането е за възнаграждение за дежурство, сторено 

на 9.03.2020 г. Дежурството е от председател, заместник-

председател. Общата сума е 121,03 лв. То се състои в участие в 
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съдебно заседание пред Върховния административен съд на 

председателя и заместник-председателя. Преписката е 

окомплектована изцяло, има всички надлежни документи. Моля за 

Вашето одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте доклада, колеги. 

Трето протоколно решение. Моля, процедура по гласуване за 

изплащане възнаграждение на ОИК Ветово. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

Колегата Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам Ви искане с вх. № МИ-

27-136 от 12.03.2020 г. Искането е от ОИК Омуртаг и е за две 

проведени заседания на ОИК. Първото е проведено на 10.02.2020 г. 

Присъствали са всички 13 членове на ОИК. 

Второто заседание е проведено на 14.02.2020 г. На него също 

са присъствали 13 членове на ОИК. Искането е комплектовано 

съгласно изискванията. Изготвен е контролен лист и счетоводна 

справка. Предлагам да бъде взето решение за изплащане 

възнаграждение на ОИК Омуртаг за две проведени заседания на 

обща стойност 1428,42 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, има ли 

въпроси към докладчика? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение за одобряване изплащане възнаграждение на ОИК Омуртаг 

за две проведени заседания. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 



 17 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото искане е с вх. № МИ-27-139 от 

13.03.2020 г. Искането е от ОИК Попово и е за едно дадено 

дежурство и за едно проведено заседание на ОИК. Дежурството е 

дадено на 5.03.2020 г. В него са участвали двама заместник-

председатели и секретарят на ОИК. Заседанието е проведено на 

другия ден – на 6.03.2020 г. На него са присъствали 12 членове на 

ОИК. Искането е комплектовано съгласно изискванията, изготвен е 

контролен лист и счетоводна справка. Предлагам да бъде взето 

решение за изплащане на възнаграждение на ОИК Попово за едно 

дежурство и едно заседание на обща стойност 832,58 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси и 

изказвания? Няма. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно 

решение за одобряване възнаграждението на ОИК Попово. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последното искане, което искам да Ви 

докладвам, е с вх. № МИ-27-132 от 17.03.2020 г. Искането е от ОИК 

Дулово и е за едно дадено дежурство и за едно проведено заседание 

на ОИК. Дежурството е дадено на 9.03.2020 г. В него са участвали 

председател, заместник-председател и член. Заседанието е 

проведено на другия ден, на 10.03.2020 г. и е във връзка с 

прекратяване пълномощията на кмет. На заседанието са присъствали 

всички 13 членове на ОИК. Искането е комплектовано съгласно 

изискванията. Изготвен е контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да бъде взето решение за изплащане на възнаграждение 
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на ОИК Дулово за едно дежурство и едно заседание на обща 

стойност 888,44 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Има ли въпроси? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за 

одобряване възнаграждение на ОИК Дулово. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

Колегата Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви искане за 

изплащане на възнаграждение от ОИК Червен бряг. През месец март 

са проведени едно дежурство и едно заседание. Сумата е 661,01 лв. 

Преписката е окомплектована с всички изискуеми материали и 

документи. Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте доклада, колеги. 

Въпроси няма. 

По молбата на докладчика, моля, процедура по гласуване за 

одобряване възнаграждение на ОИК Червен бряг. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам искане за изплащане 

на възнаграждение от ОИК Първомай с вх. № МИ-27-162 от месец 

април. Става въпрос за едно дежурство на стойност 170,24 лв. Моля 

за Вашето решение. 



 19 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Процедура по 

гласуване, колеги – едно дежурство на ОИК Първомай за трима – 

председател и членове. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

Колегата Дюкенджиева има думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо председател, уважаеми 

колеги, с вх. № МИ-27-147 от 25.03.2020 г. сме получили искане от 

ОИК в Девин за изплащане на възнаграждение за едно дежурство и 

за едно заседание. Дежурството е на 27.02.2020 на председател и на 

член, а на заседанието на 28.02.2020 г. присъства цялата комисия в 

състав: председател, двама заместник-председатели, секретар и 

девет членове. Общата сума е 831,25 лв. Предлагам да изплатим 

възнаграждението на ОИК Девин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение за изплащане възнагражденията на ОИК Девин. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

Има думата колегата Джеров. Заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаема госпожо председател, 

уважаеми колеги! Докладвам Ви искане с вх. № МИ-27-146 от 

23.03.2020 г. Искането е за изплащане на възнаграждение на 

членовете на ОИК Първомай във връзка с частичния избор на кмет 
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за кметството в кметството в с. Брягово, община Първомай, област 

Пловдив. Преписката е комплектована в цялост. Проведени са две 

заседания, съответно на 5.03.2020 г., на което са присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и шестима членове; 

както и за заседание, проведено на 12.03.2020 г. пак в състав 

председател, заместник-председател, секретар и петима членове. 

Сумата е в размер на 1056,02 лв. ведно с осигурителните вноски. 

Преписката е окомплектована както следва – и с контролния лист, и 

със счетоводната справка. В тази връзка Ви моля да вземем 

протоколно решение, с което да одобрим този разход. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Въпроси има ли към 

колегата докладчик? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам още 

един входящ № МИ-27-125 от 6.03.2020 г. с допълнение от 

13.03.2020 г. Искането е от ОИК Септември във връзка с 

прекратяване пълномощията на господин Марин Василев Рачев. 

Преписката е окомплектована в цялост. Проведено е заседание на 

7.01.2020 г. в състав председател, двама заместник-председатели, 

секретар, както и осем членове. Преписката е окомплектована със 

счетоводна справка, в която е отразена сумата от 661,01 лв. ведно с 

осигурителните вноски, както и контролния лист. Моля да вземем 

протоколно решение, с което да одобрим исканото възнаграждение 

от ОИК Септември. Благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси към 

докладчика? Не виждам. 
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Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение за одобряване възнагражденията на ОИК 

Септември. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

Колегата Бойкинова има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, ще Ви докладвам 

искане за изплащане на възнаграждение от ОИК Дряново за две 

проведени заседания. Едното е проведено на 10.04.2020 г., на което 

са присъствали председател, заместник-председател, секретар и осем 

членове. На това заседание ОИК Дряново е прекратила предсрочно 

пълномощията на общински съветник, тъй като е подал оставка и е 

обявила името на следващия от листата на съответната коалиция 

общински съветник. За това заседание има приложен контролен лист 

и счетоводна справка за изплащане на сумата от 603,82 лв. за това 

заседание. 

Второто заседание се е състояло на 22.04.2020 г., на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретарят 

и деветима членове. На това заседание ОИК предсрочно е 

прекратила пълномощията на избрания в предходното заседание 

общински съветник и съответно на неговото място е избрала 

следващия в листата общински съветник. Има приложен контролен 

лист, както и счетоводна справка за изплащане на сумата от 714,21 

лв. Предлагам да одобрим изплащането на възнагражденията на 

членовете на ОИК Дряново за проведените две заседания, както Ви 

ги докладвах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте 

подробния доклад. Ако няма въпроси, моля, процедура по гласуване 
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за одобряване на изплащането на предложеното възнаграждение на 

ОИК Дряново. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, пропуснах в т. 

Жалби и сигнали да Ви докладвам писмо от ОИК Добричка, с която 

ни изпращат решение на Административен съд – Добрич, с което 

решение съдът отхвърля оспорването по жалбата на госпожа 

Веселина Ганчева Василева в качеството ѝ на общински съветник. 

Ще припомня казуса с няколко думи, тъй като и ЦИК беше 

сигнализирана. Кметът на община Добричка беше отправила 

запитване до ЦИК дали е налице несъвместимост по смисъла на 

чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, в случай че избраният общински 

съветник е в трудово правоотношение с кметство в село Овчанци и е 

назначен на длъжността главен специалист „Административно и 

финансово обслужване”. Знаете, че по този повод имаше жалби и 

срещу отказа на кмета да предостави щатното разписание. В крайна 

сметка ОИК прекратява предсрочно пълномощията на общинския 

съветник, приема, че е налице несъвместимост по ЗМСМА и съдът е 

отхвърлил нейното оспорване. Докладвам го на този етап за 

сведение. (Шум, реплики.) Отхвърля оспорването, защото това е 

диспозитивът. 

В писмото също така се поставят и въпроси относно 

свикването на заседанието. Знаете, ние с писмо до всички ОИК 

дадохме указание, че само в случай че не е налице кворум за 

свикване на заседание, могат да вземат неприсъствени решения. 

ОИК Добричка е имала заседание, на което са присъствали всички 

членове, има кворум, поради което Ви докладвам за сведение тази 

част и няма да отговаряме на ОИК Добричка. Благодаря. 



 23 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Димитров, 

заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Госпожо председател, докладвам 

преписка, искане от председателя и заместник-председателя на ОИК 

Търново. Има два входящи номера. Оригиналът е МИ-27-163 от 

14.04.2020 г. Преди това е дошло друго искане, но то е било по 

електронната поща. Иска се изплащане на възнаграждение за две 

дежурства. Едното е на председателя, другото е на председателя и 

двамата заместник-председатели, за да се отвори един чувал и да се 

направи копие по искане на следовател, което е дошло през 

разследващ полицай. Това е смисълът. Първото дежурство е за да се 

получи документът, второто е за да се направи копие на списъка от 

определена секция. Има контролен лист и счетоводна справка 

Общата сума е 242,06 лв., включително осигурителните вноски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте доклада, колеги. 

Въпроси? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

одобряване изплащане на възнаграждение на ОИК Велико Търново. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

Колегата Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо председател, колеги, 

докладвам искане за изплащане на възнаграждение на членовете на 

ОИК Козлодуй за проведени две заседания през месец март 2020 г. 

Стойността на възнагражденията и осигуровките на членовете на 

ОИК е 1322,02 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте доклада, колеги. 

Въпроси? Не виждам. 



 24 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане за изплащане на 

възнаграждение е от ОИК Борован за дадени три дежурства и 

проведени две заседания. Всички дежурства и заседания са от месец 

март. Стойността на исканата сума е 1388,52 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Много дежурства, 

работили са. 

Въпроси има ли към докладчика, колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на  протоколно решение за 

одобряване на възнаграждението на ОИК Борован. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Последният доклад е от ОИК 

Костенец. Искането за изплащане на възнаграждение на членовете 

на Комисията е за проведени две дежурства и едно заседание през 

месец  февруари на стойност 780,71 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Въпроси към 

докладчика има ли? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколното 

решение за изплащане на възнаграждение на ОИК Костенец. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 
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Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

Колегата Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви искане с вх. № МИ-

27-131 от 10.03.2020 г. от ОИК Ямбол за изплащане на 

възнаграждение за проведено едно дежурство и едно заседание. 

Общата стойност е 778,05 лв. с осигурителните вноски. Предлагам 

да бъде гласувано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Въпроси има ли към 

докладчика? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Следващото искане е с вх. № МИ-27-161 от 

10.04.2020 г. е от ОИК Варна за изплащане на възнаграждение за 

проведено едно заседание и две дежурства. Едното дежурство е за 

процесуално представителство, а другото е за изготвяне на 

становища. Общата сума е 1416,45 лв. с осигурителните вноски. 

Предлагам да бъдат гласувани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси към 

госпожа Цанева? Не виждам. 

Колеги, процедура по гласуване на протоколното решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам искане 

за изплащане на възнаграждение на ОИК Роман за осъществено 

дежурство. Преписката е много стара. Вече имаме и напомнително 

запитване. Благодаря на всички ОИК-ове, които проявяват 

разбиране за настоящата ситуация и закъснението, с което се 

произнася ЦИК. Това дежурство, осъществено от председател и 

секретар на 30.01.2020 г., е за събиране, комплектуване и изпращане 

на информация във връзка с обжалвани решения за обявяване на 

изборни резултати още през месец януари. Имаме счетоводна 

справка и контролен лист. Общата стойност е 121,03 лв. Предлагам 

да одобрим това възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси към 

колегата Солакова? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно 

решение за одобряване на възнаграждение на ОИК Роман. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Още едно искане от ОИК Попово за 

изплащане на възнаграждение на дежурство на председател и двама 

членове по повод постъпил сигнал в ОИК при предварително 

съгласуване с изразени разнопосочни становища, събиране на 

съдебна практика по казуса. Дежурството е осъществено от трима 

души на 11.03.2020 г. Проведено е заседание на 12.03.2020 г., на 

което са присъствали всички членове на ОИК – председател, двама 

заместници, секретар и 9 членове. Предлагам да одобрим 
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изплащането на възнагражденията, както е поискано въз основа на 

представената счетоводна справка и контролен лист на обща 

стойност 884,45 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте доклада, колеги. 

Не виждам изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за 

одобряване на възнаграждение на ОИК Попово. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

Колегата Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви първо искане за изплащане 

на възнаграждение от ОИК Болярово, област Ямбол за проведено 

заседание на 23.02.2020 г., на което са присъствали двама заместник-

председатели, секретар и четирима членове на обща стойност 

384,37 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

Има ли изказвания? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за 

одобряване на възнаграждение на ОИК Болярово. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Още един доклад – искане за изплащане 

на възнаграждение от ОИК Несебър, област Бургас за едно 

заседание и едно дежурство. Заседанието е проведено на 4.02.2020 г. 
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Присъствали са председателят, двама заместник-председатели, 

секретарят и деветима членове. Дежурство е осъществено на 

7.02.2020 г. само от секретаря. Исканата сума е 771,40 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за 

одобряване възнаграждението на ОИК Несебър. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Решението се приема единодушно. 

Други колеги в т. 3 – възнаграждения? Няма. 

 

По точка четвърта: 

РАЗНИ. 

Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, едно кратко писмо 

до кмета на район Централен, община Пловдив. Искат да си отворят 

запечатано помещение и да предадат книжа на отдел „Държавен 

архив”. С нашето писмо им казваме да използват наше Решение 12-

44-МИ. Писмото е качено в папката с моите инициали за днешното 

заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси и 

изказвания към докладчика, моля? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното писмо. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Докладвам идентично писмо. 

Поискали са разрешение да отворят, за да предадат материалите от 

ОИК Лясковец на Търновския архив, от което няма нужда. В 

Решение 12-44 сме уредили този въпрос. Трябва само да ни изпратят 

документите – назначената комисия, протоколите и т.н. Това е 

съдържанието на писмото. Качено е в папката с моите инициали на 

страницата за днес. Може да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли  бележки към 

проекта за отговор, колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 

Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева).  

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

По процедура: в момента това заседание на ЦИК, което се 

провежда, законно ли е? Как е обявено това заседание? Бяха свикани 

хора, които искат да си направят изследвания. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам процедурно почивка от 

5 минути. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да си направят изследвания. Аз искам 

да се чуе на микрофон.  

Колега не е в облекло по протокол.  Не знам дали е правилно 

и коректно, да не употребявам други думи, свикването на 

заседанието на ЦИК. Има наказателна акция: на тези, които не идват 

да се изследват… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Баханов, 

заседанието е съвсем редовно. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля за 5 минути почивка. 



 30 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Обявявам 5 минути 

почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, заседанието 

продължава. 

Моля аз да докладвам. Госпожа Солакова е подала заявление. 

Ще бъде известно време в платен годишен отпуск. Предлагам през 

това време да я замества заместник-председателят госпожа Таня 

Йосифова, тя да подписва за секретар изходящата кореспонденция и 

да докладва съответните материали. 

Има ли други предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване по време на отпуска на 

госпожа Солакова да я замества госпожа Таня Йосифова. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Стефка Стоева,  

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Моля за Вашето последващо одобрение за писмото до 

Държавна агенция „Електронно управление”, с което уточняваме 

какъв специалист искаме за междуведомственото звено. Писмото е 

изпратено. Моля, колеги, за последващо одобрение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Стефка Стоева,  

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, има докладна 

записка от днешна дата от госпожа Манолова, която ни уведомява, 

че на 7 май 2020 г. изтича срокът на валидност на квалифицирани 
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устройства за електронен подпис на Гергана Младенова и Валерия 

Бончева. Предлага се да бъдат подновени. Общият размер на 

необходимите финансови средства е до 100 лв. с ДДС. Има налични 

средства по параграф „Издръжка”. Моля за одобрение и да изпратим 

писмо до „Информационно обслужване”, за да бъдат издадени 

електронни подписи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, моля, 

процедура по гласуване на предложеното протоколно решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Стефка Стоева,  

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, отново докладна записка от 

14.04.2020 г. В изпълнение на Вътрешните правила за оценяване 

изпълнението на задълженията на служителите от администрацията 

госпожа Манолова е поставила оценките, за което е оформила 

съответните формуляри, както и председателят на ЦИК за тези 

служители, за които оценката е от председателя. Те са във 

вътрешната мрежа. Имахме възможност всички да се запознаем с 

тези оценки. Предлагам да ги одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли изказвания, 

колеги? Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

одобряване оценките на служителите от администрацията на ЦИК. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Стефка Стоева,  

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, знаете, че изтече договорът 

с организацията по трудова медицина през 2019 г. Уведомени сме и 

от директора на дирекция „Администрация”. Направено е проучване 

и са поискани оферти. Въз основа на постъпило предложение от 
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Служба по трудова медицина „Надежда” ООД се предлага да се 

сключи договор. Във вътрешната мрежа е публикуван и проектът на 

договор. Предлагам да вземем решение за сключване на договора, 

като упълномощим председателят да подпише договора за ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

Задължени сме да имаме такъв договор. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване на 

протоколно решение за сключване на договор с фирма по трудова 

медицина и да ме упълномощите да сключа предложения договор. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Стефка Стоева,  

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, във вътрешна 

мрежа по списък, който ще предоставя на стенографа, моля за 

последващо одобрение, на докладвани за сведение в този период от 

време. Това са писмо до Емил Костадинов – председател на 

Комисията  за разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия, отговор на 

техен  № КИ-К-19-16433/02.09.2019 г.; списък на ОИК, в които са 

извършени промени в състава им към 6.03.2020 г., а именно: № 

1754-МИ от 13.02.2020 г. в Априлци, област Ловеч, № 1737-МИ от 

28.01.2020 г. в Родопи, област Пловдив, № 1740-МИ от 30.01.2020 г. 

в Родопи, област Пловдив, № 1750-МИ от 11.02.2020  в Сърница, 

област Пазарджик, № 1738-МИ от 28.01.2020г. в  Самуил, област 

Разград, № 1764-МИ от 20.02.2020 г. в Костенец, Софийска област, 

№ 1742-МИ от 04.02.2020 г. в Хитрино, област Шумен; отговор на 

питане за отваряне на запечатано помещение от господин Румен 

Томов – кмет на община Благоевград. В случаите, когато поради 

изтичането на срока и регулярно постъпващи искания, например от 

Националния статистически институт, и когато е възложено само на 
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администрация, ще моля наред с последващото одобрение да 

възложим на директора на дирекция „Администрация” да уведомява 

ЦИК със съответен доклад за изпълнението на тази задача. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, моля, 

процедура по гласуване за последващо одобрение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Стефка Стоева,  

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, въз основа на 

направено проучване с оглед осигуряване на безопасни условия на 

труд в условията на борба с коронавируса, е получена оферта в ЦИК 

на 23 април 2020 г., публикувана е във вътрешната мрежа с модели 

на защитни шлемове. Моля за Вашето одобрение на модел 

„Комфорт” и протоколно решение за поръчка на съответните 

шлемове за осигуряване на членовете на ЦИК, служителите от 

администрацията с оглед необходимия срок за изработка и за 

доставка на ЦИК. 

РЕПЛИКА: И на стенографите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10  (Стефка Стоева,  

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – 4 (Бойчо Арнаудов, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова  и Цветанка Георгиева). 

Колега Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, искам да докладвам само за сведение на 

ЦИК. Спомняте си, ходихме да гледаме имот на Министерството на 
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отбраната, който се намираше на „Цариградско шосе”. Заместник-

министърът на отбраната господин Величков уведомява ЦИК, че 

визираният имот е предмет на стартирал проект към решение на МС 

за предоставяне на имота на Държавна агенция „Архиви”. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпило в ЦИК 

писмо с вх. № ЦИК-99-65 от 14.04.2020 г. Управителят на фирма 

„Атлас травел” ЕООД, с която имаме сключен договор за 

самолетните билети, ни предоставя актуализиран списък на лицата 

за контакт за изпълнение на договора. Докладвам Ви го за сведение. 

Предлагам да бъде възложено на администрацията да се приобщи 

към преписката по обществената поръчка към сключения помежду 

ни договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Чухте и този доклад, 

колеги. 

Колегата Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Уважаеми колеги, моля за 

последващо одобрение на писмо, което сте получили и разгледали 

до главния директор на Главна дирекция ГРАО в МРРБ относно 

установяване броя на жителите по постоянен адрес на село Бохот 

към 28.02.2020 г. Мандатът на кмета на това кметство е бил 

прекратен. Получили сме с вх. № МИ-15-225 от 17.03.2020 г. 

влязлото в сила решение на ОИК за предсрочно прекратяване на 

мандата. Между двете заседания съм изпратил това писмо, за да се 

подготви приемане на решение от страна на ЦИК, в случай че са 

налице условията на чл. 16 от ЗМСМА за сезиране президента на 

републиката за насрочване на частичен избор. Може да видите 

писмото и днес в папката с моите инициали. Моля за последващо 

одобрение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Запознати сте всички с писмата. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

последващо одобрение на така изпратените писма, посочени от 

колегата Николов. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Стефка Стоева,  

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Разпределено ми беше с вх. № МИ-

15-236 от 14.03.2020 г. писмо-искане за указания от ОИК Сапарева 

баня, което може да видите в папката с моите инициали. В него 

основният въпрос е следният. Прекратили са предсрочно мандата на 

кмет на кметство, село Овчарци. Въпросът е дали срокът за 

обжалване, за оспорване на този индивидуален административен акт 

тече в условията на извънредно положение. В тази връзка миналата 

седмица бях изготвил писмо с отговор до всички ОИК, тъй като 

могат да възникнат такива казуси и в други точки на страната, освен 

Сапарева баня. Писмото беше изпратено до всички. След получаване 

на необходимото съгласие е изпратено до всички ОИК. Съобщение 

за него има публикувано на нашия сайт. 

Нашата позиция е, че на основание приложението към Закона 

за мерките и действията по време на извънредното положение или 

по-скоро към Раздел III, т. 12 от приложението тези срокове не 

спират да текат в периода на извънредното положение. Наложи се да 

се реагира спешно, тъй като въпросът е спешен, а седмодневният 

срок е преклузивен и има преклузивен ефект. Изпратихме писмо-

указание до всички ОИК на следващия ден – 15.04.2020 г. Може да 

видите писмото в папката с моите инициали от днес. Моля за 

последващо одобрение. 

Имаме и съобщение по повод на този отговор, който също 

предлагам с едно гласуване да бъде последващо одобрен. Благодаря. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Стефка Стоева,  

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Колеги, в частта за 

възнагражденията пропуснах да посоча една преписка. 

Това е не точно искане за възнаграждение, а за изплащане на 

суми по изпълнителен лист. ОИК в Провадия е осъдена да заплати 

1000 лв. разноски по делото на лице, което е било жалбоподател по 

нейно дело с ответник. Искането е с изх. № МИ-15-222 от 

16.03.2020 г. Лицето е заявило заявление за доброволно плащане 

пред ОИК. тя ни го е препратила на 16.03.2020 г. Имаме писмо 

съгласие от страна на министъра на финансите, както и от Сметната 

палата подобни разноски по дела, по които формално ЦИК не е 

страна, а са страна ОИК, че такъв разход би бил законосъобразен, 

така че моля за Вашето решение за одобрение за плащане на сумата 

от 1000 лв. в полза на Ж.  Н.   П.   по изпълнителен лист от 

28.02.2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, чухте доклада. 

Моля, процедура по гласуване ЦИК да изплати сумата по 

изпълнителния лист. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Стефка Стоева,  

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Има ли други колеги, които да докладват днес? 

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в папката с моите инициали е 

абсолютно всичко. Както вече имаме процедура, всичко съм 

прегледал – осем постановления ги виждате в моя папка в табличен 

вид. Предлагам всички да бъдат за сведение и ще останат за 

сведение и всеки може да ги върне на заседание. Сега да приключа 

преписките и ако се върнат, да се гласува анблок.  
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Другото ми предложение е за три стандартни писма. В двете 

въпросният господин Маринов от МВР ни пита вярно ли са 

гласували два пъти и вярно ли не е имал право. Ние му казваме 

следното. В писмото на ГРАО се казва, че те фигурират в тези 

списъци. Компетентност на прокуратурата е да установи дали в 

действителност има съставомерно деяние. Това е смисълът и така 

възприехме да отговаряме. Те са получили писмо от ГРАО за 

нарушения на индийци и други при гласуване. Не е редно 

прокуратурата да ни пита за фактическата обстановка по 

производството. 

Моля след постановленията да приемем тези три писма за 

сведение. Другото е по компетентност – за Столична община за 

данни, да ги гласуваме анблок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Стефка Стоева,  

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от община 

Благоевград по същия начин – поради изтекъл срок на съхранение на 

изборни книжа от местни избори 2015 г. искат разрешение за 

отваряне на запечатано помещение. Както и колегите предложиха, 

да изпратим писмо до кмета на общината на основание на нашето 

Решение 12-44 да го отворят, за да се направи експертиза и да бъдат 

предадени книжата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля, 

процедура на гласуване на предложеното писмо. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Стефка Стоева,  

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Колеги, за сведение: тричленен състав на Върховния 

административен съд е сезирал Конституционния съд с искане по 

ЗМСМА. Ще очакваме с интерес решението на съда. 

Колегата Иванова също ще докладва нещо. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, искам да докладвам, че след 

извършена от мен справка установих, че с Решение № 4041 от 

13.04.2020 г. по а.д. 4471 ВАС е уважил касационната жалба на 

ЦИК, приел е, че решението, постановено от Пловдивския 

административен съд по административно дело 1172 от 2018 г. в 

осъдителната му част е неправилно и връща делото за ново 

разглеждане от друг състав на Административен съд – Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, на този етап – 

за сведение. Когато приключи производството, ще решим как да 

процедираме. 

Имат ли други колеги готовност да докладват? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред, колеги, закривам 

заседанието. 

Благодаря Ви. 

Следващото заседание ще бъде насрочено допълнително. 

 

(Закрито в 13,57 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 


