ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 207
На 5 май 2020 г. от 11,48 ч. се проведе заседание на
Централната избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклади по решения и писма във връзка с произвеждането
на частични и нови избори.
Докладват: Емил Войнов, Силва Дюкенджиева,
Цветанка Георгиева и Николай Николов
2. Доклади относно промени в състави на ОИК.
Докладват: Емил Войнов, Йорданка Ганчева и Николай
Николов
3. Доклад относно хронограма за предстоящите частични и
нови избори
Докладва: Силва Дюкенджиева
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладват: Мария Бойкинова, Ивайло Ивков, Мирослав
Джеров, Катя Иванова, Николай Николов и Таня Йосифова
5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват:
Емил Войнов, Силва Дюкенджиева,
Кристина Стефанова, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай
Николов и Мирослав Джеров
6. Отваряне на запечатани помещения.
Докладва: Йорданка Ганчева
7. Доклад във връзка с междуведомственото звено за ДЕГ
(дистанционното електронно гласуване) и пътна карта за ДЕГ.
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Докладват: Стефка Стоева и Александър Андреев
8. Разни.
Докладват: Стефка Стоева, Мария Бойкинова, Ивайло
Ивков, Емил Войнов, Александър Андреев, Димитър Димитров,
Катя Иванова, Бойчо Арнаудов, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Таня Цанева и Силва Дюкенджиева
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 11,48 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Комисията.
Присъстват необходимият брой, 17 членове на Комисията.
Отсъстват само трима колеги - Солакова, Чаушев и Баханов, които
са в платен отпуск.
Имате думата по дневния ред.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да ме добавите в т. 7.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Моля да бъда добавен по т. 6.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моляда ме добавите в т. 8 –
Разни.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Моля да бъда добавена по т. 4 и в т.
Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, колеги,
процедура по гласуване на предложения дневен ред с допълненията.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението се приема единодушно.
По точка 1 от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО РЕШЕНИЯ И ПИСМА ВЪВ ВРЪЗКА С
ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ЧАСТИЧНИ И НОВИ ИЗБОРИ.
Има думата колегата Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател,
Колеги, предлагам Ви проект на решение относно
предложение до президента на Република България за насрочване на
нов избор за кмет на кметство Водно, община Дулово, област
Силистра. Може да го видите в папката с моите инициали.
С писмо с вх. № МИ-15-200-1 от 17 март 2020 г. ОИК Дулово
е уведомила ЦИК относно обстоятелството, че с Решение № 18-78
на ВАС е отменено решение на Административен съд – Силистра, и
е обявен изборът за кмет на кметство Водно, община Дулово, за
недействителен. Към уведомлението са приложени и заверено копие
от решение № 18-78 на ВАС, заверено копие от решението на ОИК
Дулово, заверено копие от протокола на ОИК и копие от писмо от
кмета на община Дулово за броя на населението на село Водно към
13 март 2020 г. Въз основа на изложеното на основание чл. 466,
ал. 1, във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс (ИК) предлагам
ЦИК да вземе следното решение: Предлага на президента на
Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство на
село Водно, община Дулово, област Силистра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Това е един от
четирите обявени за недействителни избори.
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Имате ли бележки, колеги, по проекта за решение? Не
виждам желаещи за изказване.
Моля, процедура по гласуване на решение № 1796.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Писмото до президента го виждате в
папката с моите инициали, то е стандартно. Моля за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, процедура по
гласуване на уведомителното писмо до президента.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № МИ15-283 от 29 април 2020 г. от ОИК Сапарева баня. С него ни
уведомяват за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета
на кметство Овчарци. Тъй като частични избори за кмет на кметство
се насрочват само в населени места, които отговарят на
изискванията на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ (Закон за административнотериториалното устройство на Република България), предлагам да
изпратим писмо до ГД ГРАО със запитване за броя на жителите по
постоянен адрес в село Овчарци. Текстът на писмото е стандартен и
може да го видите в папката с моите инициали. Ако няма забележки,
предлагам да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Виждате традиционно
писмо до ГРАО.
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Има ли изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване, колеги, на предложеното
писмо до ГД ГРАО.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
Има думата колегата Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател,
Уважаеми колеги, в папката с моите инициали от днешното
заседание има два проекта на писма и съответно на решения. Става
въпрос за частични избори в община Търговище. ОИК в Търговище
ни е уведомила, че с нейно решение № 308 от 13 февруари, което е
влязло в сила, са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на
кметство Острец, община Търговище. Към уведомлението са
приложени заверени копия на решението, с което са прекратени
пълномощията му, заверено копие на протокол на ОИК, заверено
копие на решение, с което те са уведомили ЦИК за предложение за
насрочване на частичен избор, както и справка от ГД ГРАО, която
сме получили на 16 март 2020 г., според която броят на населението
е 494 души и съответно отговаря на изискванията на чл. 16, т. 1 от
ЗАТУРБ. Поради това, колеги, Ви предлагам проект на решение да
предложим на президента на Република България да насрочи
частичен избор за кмет на кметство Острец, община Търговище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
за изказвания, бележки по проекта за решение. Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на Решение 1797.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
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Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, моля за
протоколно решение за писмото до президента във връзка с това
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, процедура по
гласуване
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, следващият
проект на решение отново е за насрочване на частичен избор. ОИК
Търговище, кметството е Кралево. Със свое Решение № 309 от
13 февруари 2020 г., което е влязло в сила, ОИК в Търговище е
прекратила пълномощията на кмета на кметство Кралево. Към
преписката са приложени заверени копия на Решение № 309,
заверено копие на протокол № 37 – същия протокол, който и
предишното кметство, заверено копие на решение, с което ни
уведомяват, че са прекратени правомощията и да предложим на
президента, както и справка от ГД ГРАО, получена на 16.03.2020 г.,
че броят на населението в кметство Кралево е 1246 души, поради
което кметството отговаря на изискванията на чл. 16, т. 1 от
ЗАТУРБ. Колеги, предлагам да приемем решение, с което да
предложим на президента да насрочи частичен избор за кмет на
кметство Кралево, община Търговище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за решение.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И двамата кметове са с
прекратени пълномощия, тъй като имат незаличени търговски
дружества. Има решение на ОИК, влязло в сила. В протоколите е
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описано, че при извършена проверка на Агенцията по вписванията
единият от кметовете е предприел действия чак на 22 януари 2020 г.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Кога са подали заявления, ако има такива,
да бъдат заличени търговските им дружества – в срок или не?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Единият търговец е подал
заявление на 22 януари 2020 г., след изтичане на едномесечния срок,
а за второто кметство изобщо няма данни да са предприети действия
по заличаването му като едноличен търговец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате ли други
изказвания, въпроси? Няма други изказвания.
Моля, процедура по гласуване на Решение 1798.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо председател, уважаеми
колеги, моля да гласуваме протоколно решение за изпращане писмо
до президента във връзка с приетото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, гласуваме
решение за писмото до президента.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
Колегата Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Председател.
Колеги, докладвам Ви проект на решение относно
предложение до президента на републиката за насрочване частичен
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избор на кмет на община Стрелча. В папката с моите инициали е
проектът за решение, както и придружаващото писмо. ОИК в
Стрелча със свое Решение № 76 от 23.12.2019 г. във връзка с чл. 42,
ал. 1, т. 5 от ЗМСМА прекратява предсрочно пълномощията на
кмета на община Стрелча. Това решение е обжалвано в
Административен съд – Пазарджик, както има решения и във ВАС.
От ВАС има влязло в сила решение от 14.04.2020 г., с които жалбата
е отхвърлена. В тази връзка предлагам ЦИК да реши да предложи на
президента на Република България да насрочи частичен избор за
кмет на община Стрелча.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Колеги, има ли
въпроси към докладчика, бележки към проекта за решение? Не
виждам.
Моля, процедура по гласуване на Решение № 1799 за община
Стрелча.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
Колеги, моля да гласуваме и писмото до президента, с което
да изпратим предложението.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
Колега Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Госпожо председател, уважаеми
колеги! Докладвам писмо с вх. № МИ 15-225 от 17.03.2020 г. на
ОИК Плевен. Към писмото са приложени заверено копие от решение
№ 264 от 28.02.2020 г., с което ОИК е прекратила пълномощията на
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кмета на кметство Бохот на основание чл. 41, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА,
тъй като едноличният търговец не е изпълнил задълженията в
едномесечен срок от обявяване на изборните резултати да
предприеме действия за прекратяване на търговската си дейност
като едноличен търговец с фирма и не е уведомил за това ОИК и
председателя на Общинския съвет. Решение № 264 от 28.02.2020 г. е
влязло в сила и с последващо Решение № 269, което също е част от
преписката, ОИК е приела решение да ни уведоми, за да сезираме
президента на Републиката. За мен от преписката е ясно, че има
влязъл в сила стабилен административен акт за предсрочно
прекратяване на пълномощията. Кметът не е упражнил правото си на
възражение в рамките на производството пред ОИК, а също така не е
депозирал жалба в законния срок срещу решението на ОИК.
Изпратихме писмо до ГРАО, от което става ясно, че към
28.02.2020 г. – това е датата на приемане на решението за
предсрочно прекратяване на пълномощията, жителите по постоянен
адрес в това село са 520. Може да видите в папката с моите
инициали от днешното заседание проекта на решение, с което се
предлага на основание чл. 463, ал. 3, във връзка с чл. 463, ал. 4 от ИК
на президента на републиката да насрочи частичен избор за кмет на
кметство Бохот, община Плевен, област Плевен. Моля за ВАшето
одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Колеги, има ли
бележки, въпроси? Няма.
Моля, процедура по гласуване на Решение № 1800.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:
Колеги, предлагам на Вашето
внимание за гласуване и писмото до президента, което е стандартно.
В него прилагаме решение № 264, Решение № 269 и справката от ГД
ГРАО.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Колеги, моля,
процедура по гласуване на съпроводителното писмо до президента.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, предлагам на Вашето
внимание проект на Решение за сезиране на президента относно
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Водица, община
Попово, област Попово. Проектът на решение е в папката с моите
инициали. Писмото, което сме получили, е с вх. № МИ-15-275 от
27.04.2020 г. С писмото сме информирани, че с Решение № 292 от
18.03.2020 г. ОИК е прекратила предсрочно правомощията на кмета
на кметство Водица, община Попово, на основание чл. 42, ал. 1, т. 5.
Той е бил член на УС на Потребителската кооперация „Обединение”
и всъщност това е нарушение на чл. 41, чл. 3. Решението на
Общинската комисия е влязло в сила, поради което със следващо
решение, а именно Решение № 294 от 23.04.2020 г. ОИК е решила да
ни уведоми, за да уведомим президента на Републиката.
Освен двете решения, влезли в сила, към преписката са
представени Протокол № 47 от 18.03.3030 г., Протокол № 48 от
23.04.2020 г., представена е и служебна справка от Общинската
служба ГРАО в Попово за броя на населението в селото. Тя е към
два момента, като приемам за релевантен този от 22.04.2020 г.
Съгласно документа, подписан от главен експерт ГРАО в община
Попово, към 22.04.2020 г. населението е било 524 души. Моля за
Вашето решение в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за решение. Има ли изказвания? Не виждам.
Колеги, моля, процедура по гласуване на Решение № 1801.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
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Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 15 гласа.
Моля за процедура на съпроводителното писмо, с което да
изпратим решението на президента.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 15 гласа.
Сериозна работа по частичните и нови избори, които
предстоят!
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Също писмо от ОИК Попово, колеги,
но с вх. № от 27.04.2020 г. ни информират, че предсрочно е
прекратила мандата на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 на кмета на
кметство Медовина, община Попово. Решението на ОИК е от
18.03.2020 г. с № 293. След влизането му в сила на 23.04.2020 г. с
Решение № 295 са приели решение да ни сезират. Представени са и
двата протокола. Съгласно справка от общинската администрация в
Попово, а именно от Служба ГРАО, броят на населението към
22.04.2020 г. е 519 избиратели. Те са представили две дати –
27.01.2020 г. и 22.04.2020 г. Приемаме за меродавна по-новата по
време – 519 избиратели. Налице са изискванията на чл. 16 от
ЗАТУРБ. Моля да видите проекта за решение в папката с моите
инициали.
Една автокорекция да си направя: чл. 42, ал. 1 – не т. 1, а т. 5
е основанието. Кметството е Медовина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки по
проекта за решение има ли? Няма.
Колеги, моля, процедура по гласуване на Решение № 1802.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
Колеги, моля, процедура по гласуване на писмото до
президента.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
Колеги, преминаваме към точка втора:
ДОКЛАДИ ОТНОСНО ПРОМЕНИ В СЪСТАВИ НА
ОИК.
Колегата Войнов, имате думата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колеги, в ЦИК с вх. № МИ-06-257 от 24.04.2020 г. е
постъпило предложение от Тони Кацаров – упълномощен
представител на ГЕРБ, за промяна в ОИК Ихтиман. Предлага се на
мястото на Иво Тодоров – председател на ОИК Ихтиман, да бъде
назначена Стефани Балабанова Добрева – досегашен член на ОИК, а
на мястото на Стефани Добрева като член да бъде назначена Мария
Вакарелийска. Към предложението са приложени препис-извлечение
от акт за смърт на Иво Тодоров, декларации и копия от дипломите за
завършено висше образование на Стефани Добрева и Мария
Вакарелийска. Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5
и 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК предлагам ЦИК да вземе
следното решение: установява предсрочно прекратяване на
пълномощията на Иво Димитров Тодоров, като председател на ОИК
Ихтиман.
Назначава за председател на ОИК Ихтиман Стефани
Балабанова Добрева със съответното ЕГН – досегашен член на ОИК.
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Назначава за член на ОИК Ихтиман Мария Богомилова
Вакарелийска със съответното ЕГН.
На назначените председател и член да бъдат издадени
удостоверения. Решението подлежи на обжалване пред ВАС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, въпроси към
докладчика има ли? Бележки към проекта за решение? Не виждам.
Колеги, моля, процедура по гласуване на Решение 1803 за
промяна в състава на ОИК Ихтиман.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
Колега Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, докладвам преписка с вх. № МИ-10-19 от
16.03.2020 г., в която с писмо от упълномощен представител на ПП
ГЕРБ е постъпило искане за промяна в състава на ОИК Борован.
Приложено е искане от госпожа Цеца Петрова, която е член на
състава на ОИК, да бъде освободена. Направено е предложение от
упълномощения представител да бъде назначена за член на ОИК
Миглена Русинова. Представени са всички изискуеми документи, а
именно: копие от диплома, декларации. Предлагам Ви проект на
решение в папката с моите инициали, с което да освободим като
член на ОИК Борован, област Враца, Цеца Петрова със съответното
ЕГН и да анулираме издаденото ѝ удостоверение, и да назначим за
член на ОИК Борован, област Враца, Миглена Пламенова Русинова
със съответното ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата
по проекта за решение. Няма изказвания.
Моля, процедура по гласуване на Решене № 1804 за промяна
в ОИК Борован.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева).
Решението е прието единодушно с 15 гласа.
Колега Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам
постъпило искане за промяна в състава на ОИК в кметство Бяла,
област Русе. Искането е от Стефанов, представител на Коалиция
„БСП за България”. То е постъпило при нас чрез ОИК в Бяла. Касае
установяване на факт на смърт на член на ОИК, поради което в
проекта за решение, който Ви предлагам, и съгласно предложението,
което е направено, се предлага да се назначи за член на ОИК Нейка
Величкова Черкезова със съответното ЕГН. Днес ни е изпратен
документ, удостоверяващ прекратяване на пълномощията. Госпожа
Черкезова се оказа, че е посочена като резерва още през месец август
миналата година и при нас се съхраняват оригиналните декларации
и заверено копие. Налице са всички изискуеми документи.
Постъпило е заявлението по надлежния ред, декларация, диплома за
висше образование инженер химик, пълномощно към заявлението на
лицето, което ни е сезирало. Писмото на ОИК е подписано от
председател и заместник-председател и е с вх. № МИ-15-239 от
23.04.2020 г. Моля за Вашето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към
докладчика? Бележки към проекта за решение? Няма.
Колеги, моля, процедура по гласуване на Решение № 1805.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева).
Решението е прието единодушно с 15 гласа.
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Следва трета точка от дневния ни ред:
ДОКЛАД
ОТНОСНО
ХРОНОГРАМА
ЗА
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЧАСТИЧНИ И НОВИ ИЗБОРИ.
Госпожа Дюкенджиева има думата.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, както знаете,
има насрочени частични и нови избори за 27.09.2020 г. Има
изготвени два проекта по различните избори. На този етап те са за
запознаване на ЦИК. Те ще бъдат обсъдени допълнително.
Докладвам само за информация, че те са готови.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приканвам всички
колеги да се включат. Започваме рано. Това е добре. На следващото
заседание да приемем хронограмите.
Точка четвърта, колеги.
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ПРЕПИСКИ.
Колегата Бойкинова има думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
писмо от ОИК Благоевград, постъпило по електронната поща на
ЦИК, с което ни уведомяват, че с Решение № 304-МИ от
28.04.2020 г. ОИК Благоевград са приели решение, с което
предсрочно са прекратили пълномощията на господин Румен Томов,
обявен за избран за кмет на община Благоевград, като посочват, че
са приели това решение в изпълнение на решение на ВАС, което
потвърждава решение на Административен съд – Благоевград, с
което се указва на ОИК да прекратят пълномощията на избрания
кмет.
Уведомяват ни също така, че това Решение № 304 е
обжалвано от господин Румен Томов. Има образувано
административно дело 364 по описа на АС – Благоевград.
Уведомяват ни също така, че към настоящия момент са получили
само разпореждане от председателя на съдебния състав за изискване
на цялата административна преписка по приетото решение.
Направих справка в сайта на АС – Благоевград. Докладвам
Ви определение № 660, с което съдът спира предварителното
изпълнение на Решение № 304-МИ от 28.04.2020 г. на ОИК
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Благоевград. На този етап Ви докладвам преписката само за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, това е само
уведомително писмо, но случаят заслужава да бъде обсъден.
Нестандартен е.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в папката с моите
инициали ще намерите отчет за постъпилите заявления за достъп до
обществена информация за 2019 г. Съгласно Вътрешните правила на
ЦИК за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация
(ЗДОИ) следва да изготвим отчет за тези постъпили заявления, както
и информация дали сме отговорили, или не. Съответно да
публикуваме този отчет в сектор „Информация по ЗДОИ”, който се
намира в сайта на ЦИК.
Общият брой постъпили заявления за 2019 г. са 23. Те са
разпределени по граждани, представители на НПО. Отговорили сме
на всички заявления, само на едно има постановен отказ, но той е
отменен от съда, в резултат на което сме предоставили достъп до
обществена информация, поради което приемаме, че сме отговорили
на всички 23 постъпили заявления. Отчетът е изготвен от
юрисконсулт Радославова и считам, че в така предложената ни
форма и раздели можем да го приемем и да го публикуваме на
нашата страница в секция „Достъп до информация по ЗДОИ”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли
изказвания по предложения отчет? Не виждам изказвания.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с
което да одобрим отчета за дейността на ЦИК по постъпилите
заявления по ЗДОИ за 2019 г., както и същият да бъде качен на
страницата на ЦИК.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА:Уважаеми колеги, в папката с моите
инициали се намира докладна от госпожа Манолова – директор на
Дирекция „Администрация на ЦИК” относно упълномощаване на
юрисконсултите от звено „Правно обслужване” за осъществяване на
електронно предявяване на изпълнителните основания по смисъла
на чл. 209 от ДОПК – това са решения на ЦИК за налагане на
наказания за нарушения на разпоредбите на ИК. В папката с моите
инициали се намира и справка за всички решения, които ЦИК е
постановила във връзка с произведените избори през 2019 г., а
именно за членове на Европейски парламент и на местните избори,
както и тяхното движение. Както виждате, повечето от тях са
обжалвани, има висящи съдебни производства, по 3 от тях има
доброволно плащане, съответно по 5 решения, които не са
обжалвани и са влезли в сила, трябва да предприемем действия по
принудителното изпълнение на тези публични вземания. Съгласно
ДОПК сумите, събирани в резултат на наложени глоби и санкции по
влезли в сила наказателни постановления представляват публични
вземания. Принудителното изпълнение на публичните вземания се
предприема въз основа на влезли в сила наказателни постановления.
В случая такъв характер имат решенията на ЦИК, с които налагаме
глоби или имуществени санкции.
Публичният
изпълнител
съответно
е
орган
на
принудителното изпълнение. Съгласно чл. 220, ал. 1 от ДОПК,
когато публичното вземане не бъде платено в срок, изпълнителното
производство се образува въз основа на заявление по електронен път
до публичния изпълнител. В тази връзка има приети вътрешни
правила за електронно предявяване на актовете. В резултат на това е
необходимо юрисконсултите – служители на ЦИК, с КЕП
(квалифициран електронен подпис) да подадат заявления за
електронно предявяване на актовете. Едновременно с това заявление
е необходимо и нашето упълномощаване тези лица да подават тези
заявления. Попълват се Приложение 1 и Приложение 2.
Моля Ви да упълномощим, както следва: господин Желязков,
госпожа Радославова, госпожа Кирилова и Румен Цачев –
юрисконсулти в ЦИК, да могат електронно да предявяват
изпълнителните основания.
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Също така Ви моля да гласуваме издаването на
квалифициране електронен подпис на госпожа Рени Кирилова и
съответно разход в размер на 72,00 лв. с ДДС. Има приложен
документ за предварителен контрол за законосъобразност. Моля да
одобрим докладната и съответно да гласуваме упълномощаването на
предложените от мен лица.
Решенията, които Ви изброих, за налагане на имуществена
санкция и размер, са връчени с обратна разписка, каквато е
практиката на ЦИК. Видно от известията за доставяне, които са ни
връчени, е, че те са получени от адресатите им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата
по доклада. Колегата Бойкинова предлага да се упълномощят
четиримата юристи и отделно да бъде издаден електронен подпис на
колегата Кирилова.
Имате думата за въпроси, изказвания. Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
протоколно Решение
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
Колегата Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, ще Ви докладвам 11
постановления на прокуратурата, които съм разделил на две групи.
Първите три са мои и са с номера ЕП-09-79, ЕП-09-80 и ЕП-09-81.
Следващите 6 са на колегата Баханов са с номера ЕП-09-71, ЕП-0972, ЕП-09-73, ЕП-09-59, ЕП-09-57, ЕП-09-70.
Искам да обърна внимание, че те са на един прокурор, затова
ги докладвам анблок, изписани са по един и същи начин, с едно и
също заключение, едни и същи случаи са от фактическа страна.
Касаят следното, което е доста тревожно. Лица, които са
упражнили правото си на глас, без да имат право на такова, в
изборите за Европарламент. Тук съм съгласен с прокурора, който е
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изготвил решенията, че грешката и несъвършенството е преди
всичко в изборната администрация. Това касае и нас, доколкото
даваме методически указания на РИК и СИК.
Това са лица с настоящ адрес извън Република България,
които са упражнили правото си на глас. Много добре е преценен
законът и в моите преписки, и на колегата Баханов – 6, абсолютно
идентични. Няма недоглеждане от страна на прокуратурата, както в
други случаи, знае се кой има активното избирателно право.
Казва се: от обективна страна има изпълнително деяние, но
от субективна страна не е налице пряк умисъл – ние имахме спор
тук, вече е абсолютно безспорно, че се иска пряк умисъл за този вид
престъпления. Защо? Защото се обсъжда цялостното поведение на
дейците. Това са 9 различни лица, които са гласували; от друга
страна това са 9 гласа на лица, без да имат право на глас. Допуснато
е, защото прокурорът казва: те са вписани от секционните комисии,
макар че не са фигурирали. На второ място, дадена им е само
декларация, че не са гласували на друго място, без да се иска в нея
да отбележат и настоящия си адрес, където един грамотен член на
СИК би могъл да види и да не бъдат дописани. Това е и с оглед за
бъдещата работа на ЦИК, че може би трябва да обръщаме специално
внимание в обученията при вписване на лица в избирателните
списъци. Ако става въпрос за малък брой – добре, но тук става дума
за 9 преписки, от които крайният резултат е, че няма престъпен
състав. Аз съм абсолютно съгласен, тъй като липсва престъпление
от субективна страна, т.е. анимуса, волята на дееца, но от друга
страна фактът си е факт – 9 човека, гласували за Европарламент, без
да имат право на това. Три от преписките са мои, 6 – на колегата
Баханов, но считам, че са свързани доклади. Тъй като колегата
Баханов ползва отпуск, за да отметнем работата, докладвам и
неговите, защото са абсолютно идентични, разликата е само в
лицата. Очертах случаите. Моля анблок да ги приемем за сведение,
тъй като считам, че постановленията за прекратяване са правилни,
но използвах случая, пълен състав сме, когато дойдат отново такива
избори, да се сетим и да обърнем внимание на факта при дописване
на лица, които не фигурират в избирателния списък.
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Продължавам с две други постановление ЕП-09-77 – за
сведение. Това е лице колега, член на СИК, който е гласувал в
секцията. Тук, за разлика от предишните случаи, е имал право да
гласува в тези избори, но е бил вписан и по постоянен адрес, и в
секцията. Гласувал е само веднъж.
Второто е ЕП-09-76 – лице, което е подало заявление за
настоящ адрес, но въпреки това е отишло в постоянния си адрес,
който е на една и съща улица през няколко номера. Гласувал е, като
също е бил довписан от СИК, макар че е бил в списъка на
заличените лица. Не е гласувал два пъти, просто фигурира в 2
списъка. Също го предлагам за сведение. Гласувал е на
неправилното място. Тук няма нито от обективна, нито от
субективна страна състав на престъпление. Докладвам го също за
сведение.
Може да видите писмо в папката с моите инициали във
вътрешната мрежа, до община Айтос, за изпълнение на писмозапитване от РПУ – Айтос – старши разследващ полицай Фатме
Паша-Нуриева. Документите се намират в запечатано помещение,
откъдето се черпи изисканата от нас информация. Изпращаме го до
община Айтос и с копие до РПУ, за да си видят преписката. Моля да
гласуваме това решение за писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля да гласуваме
предложеното писмо.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева).
Решението е прието единодушно с 15 гласа.
ИВАЙЛО ИВКОВ: И последен доклад също за сведение –
МИ-06-265 от 30.04.2020 г. от община Поморие, които ни изпращат
две заповеди и един протокол за отваряне на помещение. Съгласно
наше Решение 1244, не съм сигурен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Джеров, имате
думата, заповядайте.
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, няколко постановления ще Ви докладвам,
свързани с отказ от образуване на наказателно производство.
Първото е с вх. № ЕП-09-69 от 10.04.2020 г. Това е
постановление, изпратено ни от господин Минков – прокурор в
Районна прокуратура (РП) на град Разград, с което се отказва да се
образува наказателно производство и прекратява преписка с вх. №
ТОИ-11-58 от 2019 г. по описа на РП – Разград, Исперих. Докладвам
го за сведение.
Докладвам вх. № 09-1-07 от 7.04.2020 г. Това е
постановление от прокурор Томов от РП – Варна, с което се
разпорежда веществените доказателства, приложени към преписка
на Варненската районна прокуратура под горния номер, съответно
това са два броя бели хартиени пликове, съдържащи оригинали на
избирателни списъци и декларации към тях от СИК 326 за
проведените частични избори на 30.06.2013 г., както и на 7.07.2013 г.
– втори тур, представя ни ги и следва да бъдат приложени в цялост.
Преписката е окомплектована в цялост. Докладвам я за сведение на
ЦИК. (Шум, реплики.)
От прокурор Томов, РП – Варна. Твърди, че е била извършена
проверка от Варненска районна прокуратура срещу…
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Това са избирателни списъци.
Практиката на ЦИК е да изпраща писмо до съответната община, за
да бъдат приобщени. Ние трябва да ги изпратим обратно на община
Варна според мен.
Уважаема госпожо председател, правя предложение с писмо
да ги изпратим на община Варна за предприемане на необходимите
действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението
на колегата Ганчева. Докладчикът възприема ли това предложение?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да, възприемам предложението, ще
бъде изготвено писмо, ще го докладвам на следващото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, процедура по
гласуване за писмо до община Варна. Технически ще го изготвите.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
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Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, в папката с моите
инициали от днес има няколко идентични постановления от
Софийска районна прокуратура от прокурор Бенчев с входящи
номера ЕП-09-25 от 18.03.2020 г., ЕП-09-58 от 3.04.2020 г., ЕП-09-60
от 3.04.2020 г., ЕП-09-68 от 9.04.2020 г. и ЕП-09-67 от 9.04.2020 г. Те
са с отказ да се образуват наказателни производства и прекратяване
на съответните преписки. Постановленията са идентични, 5 на брой,
докладвам ги за сведение.
Последно докладвам вх. № ЕП-04-02-84 от 24.04.2020 г. от
Първо РПУ на СДВР. Това заявление е във връзка с преписка под
съответен номер за престъпление за престъпление по съответен
текст от НК да им бъде предоставена справка относно това дали
господин ………. със съответно ЕГН е участвал като заместникпредседател на Комисията за избори на Европейски парламент през
2019 г. в Избирателна секция № 21 в район Оборище. В тази връзка
съм изготвил писмо с № 37-33 в папката с моите инициали от днес.
Казвам, че приложено изпращаме Ви за изпълнение по
компетентност писмо, постъпило в ЦИК със съответен входящ
номер, доколкото изискуемите документи, съответно исканата
информация, съдържаща се в тях, се намират в запечатано
помещение в район Оборище, Столична община. То е с копие до
Столична дирекция на МВР, Първо районно управление, на
съответния номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки към
проекта за писмо, колеги? Не виждам изказвания.
Моля, процедура по гласуване на писмото.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
Благодаря.
Колегата Иванова има думата.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги,, докладвам Ви
постъпил по електронната поща в ЦИК писмо от ОИК Две могили,
Русе, с вх. № МИ-15-282 от 29.04.2020 г. С посоченото писмо
Комисията ни препраща жалба, подадена чрез нея, до
Административен съд – Русе, срещу тяхно решение № 165-МИ от
21.04.2020 г., с което е отказано предсрочното прекратяване на
пълномощията на Лъчезар Минев, обявен за избран за кмет на
кметство Бъзовец. Към жалбата има и съответните приложения.
Предлагам ЦИК да гласува писмо със стандартен текст до
председателя на Административен съд – Русе, за препращане по
компетентност на жалбата с приложенията съгласно разпоредбата на
чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 459.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Не виждам.
Моля,
процедура по гласуване за изпращане по
компетентност на постъпилата жалба до Административен съд –
Русе.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпил в
електронната поща на ЦИК сигнал с вх. № МИ-12-3-1 от 4.05.2020 г.
Сигналът е подписан с квалифициран електронен подпис от
Инициативен комитет „Да спасим община Септември” с лице за
контакт …………………….. В подадения сигнал се съдържат
твърдения за неотстраняване в законоустановения срок на хипотеза
на несъвместимост на Димитър Крумов Христосков, който е кмет на
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едно от населените места. Твърденията са, че ОИК Септември не
предприема никакви действия в тази връзка. Подготвила съм проект
на стандартно писмо, с което да препратим този сигнал за
разглеждане от компетентния орган, в случая от ОИК Септември.
Писмото е качено в папката с моите инициали във вътрешната
мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Колеги, моля,
процедура по гласуване на предложеното писмо.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),
против – 1 (Александър Андреев).
КАТЯ ИВАНОВА: Още един сигнал, подаден от
Инициативния комитет „Да спасим Септември” чрез лицето за
контакт ………………, с вх. № МИ-12-3 от 23.04.2020 г., подписан с
КЕП. Поставени са няколко въпроса. В тази връзка съм подготвила
писмо, което се намира във вътрешната мрежа.
Едно от питанията е във връзка с това, че ЦИК прие Решение
№ 17-92-МИ от 24.04.2020 г., с което установи предсрочно
прекратяване на пълномощията на председателя на ОИК Септември
поради настъпила смърт и със същото решение назначи за нов
председател Виолета Атанасова Близнакова. Отговаряме какви
действия са предприети в тази връзка.
Другият въпрос, който се поставя от господин Баташки, е
принципен и касае хипотеза на твърдяна несъвместимост по
отношение на лицето Димитър Крумов Христосков, кмет на
кметство в село Ветрен в ОИК Септември. В тази връзка в проекта
на писмо, което съм подготвила, съм упоменала, че компетентният
орган да се произнесе по такова искане е ОИК Септември. За да се
разгледа такова искане с конкретните твърдения, трябва да бъде
сезирана по съответния ред. Това е отговорът на поставените

25
въпроси. Моля да гласуваме това писмо до господин ……….., което
да бъде изпратено на имейл адреса, от който е дошло.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Виждате проекта за писмо. Не виждам изказвания.
Моля, процедура по гласуване на отговора до господин
………...
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),
против – 1 (Александър Андреев).
Колегата Николов има думата.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам
постъпило писмо от Комисия за защита на личните данни в рамките
на административнонаказателно производство, което се води при
тях. Те искат доказателства, искат представяне на решение за
регистрация на Коалицията „Ние, гражданите”, заявлението за
регистрация на тази коалиция и определена стр. 52 от Списъка на
избирателите, които подкрепят регистрацията на Коалицията.
Производството е инициирано от гражданин, който е открил името
си в списъка, подкрепящ коалицията, като твърди, че не се е
подписал той, че има злоупотреба с лични данни. Имам още 6
аналогични доклада.
Изготвил съм писмо. Отдавна са подготвени и заверени копия
от доказателствата, както искат, при спазване на Закона за защита на
личните данни, а именно – самият списък, стр. 52, сме отбелязали
само данните на лицето – подписа, ЕГН, трите имена. Останалите
лица са заличени. Моля за одобрението на писмото, което може да
видите в папката с моите инициали. Изх. № на Комисията за защита
на личните данни е ППН-01-16-25 от 2019 г. Дошло е при нас на
20.03.2020 г. с вх. № МИ-23-6.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата
по предложения отговор до господин Караджов. Бележки имате ли?
Не виждам изказвания.
Процедура по гласуване на писмото.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам Ви постъпило писмо от
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) при нас с вх. № МИ23-7 от 7.04.2020 г. С него искат доказателства относно
жалбоподателя Емил Петров. Съгласно изготвеното писмо
представяме заверени копия по производството пред КЗЛД на
заявления за регистрация, участие в изборите на Партия на зелените
и копие от стр. 283 от Списъка на избирателите, подкрепящи
регистрацията на тази партия за изборите за общински съветници и
кметове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Процедура по
гласуване на предложеното писмо, колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, писмата са еднотипни, ще
докладвам само исканията и разликите – партиите, за които се
касаят.
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Следващото трето писмо е с вх. №, постъпил в ЦИК МИ-23-8
от 7.04.2020 г. Изискват се доказателства и представяме
доказателства относно заявлението за участие и регистрация в
изборите за общински съветници и за кметове на Партия „Свобода”,
както и стр. 119 от Списъка на избирателите, подкрепящи
регистрацията на тази партия.
Четвъртото доказателствено искане е с вх. № МИ-23-9 от
7.04.2020 г. То касае и представяме заверено копие на заявление за
регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове
на Народна партия „Свобода и достойнство” и стр. 145 от Списъка
на избирателите, които подкрепят тази партия за участие в изборите.
На следващо място, постъпило е при нас искане с вх. № МИ23-10 от 7.04.20202 г. от господин Караджов – председател на
КЗЛД, с искане. Изготвил съм писмо. Представяме заявлението за
регистрация и участие в изборите за съветници и кметове на Партия
„Българско национално обединение”, както и стр. 123 от Списъка на
избирателите, подкрепящи тази партия.
За изборите за Европейски парламент с вх. № ЕП-23-1 от
7.04.2020 г. от КЗЛД е постъпило искане и представяме
доказателства за тяхното производство, а именно заявление за
регистрация за участие в изборите за Европейски парламент на
Партия „Българско национално обединение”, но стр. 151 от Списъка
на избирателите, подкрепящи участието на партията в тези избори.
Последно, с вх. № МИ-23-11 от 7.04.2020 г. е постъпило
искане и представяме със съответното писмо на основание чл. 36,
ал. 1 от АПК заявление за регистрация и участие в изборите за
общински съветници и кметове отново на Партия „Българско
национално обединение”, но този път стр. 123. Тази страница я
представих и по предходна преписка, но този път жалбоподателят е
различен.
Моля за одобрение на тези пет писма – отговор до КЗЛД.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Колеги, моля за
одобрение на тези 5 писма до Комисията за защита на личните
данни.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, докладвам за сведение, че
делото от административнонаказателен характер № 13-653 от
2019 г., по което с решение на ЦИК съм определен за процесуален
представител, беше пренасрочено от 8 и 28 април 2020 г. за дата 29
юни 2020 г., когато ще бъде седмото съдебно заседание. Предметът
на делото е санкция, наложена на изпълнителния директор на медия
във връзка с нарушение на режима на избори за Европейски
парламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Йосифова
има думата.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Ще докладвам в т. 8 всички доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме
към точка 5:
ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
НА ОИК.
Искам да Ви напомня, че сме в средата на дневния ред. Часът
е 13,00. От 10,00 часа сме в заседание. Дали да не се обединим за
кратка обедна почивка? Да проветрим помещението и малко да
почине всеки от нас. (Шум, реплики.) Тежък е дневният ред, но ще го
свършим.
Половин час почивка.
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(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължава
заседанието.
Преминаваме към точка пета:
ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
НА ОИК.
Господин Войнов, имате думата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колеги, докладвам Ви искане за изплащане на
възнаграждение с вх. № МИ-27-164 от 14.04.2020 г. Искането е от
ОИК Кърджали и е за едно заседание и две дадени дежурства.
Заседанието е проведено на 30.03.2020 г. На него са прекратени
пълномощията на общински съветник поради подадена оставка.
Обявен е за избран следващият от листата. На заседанието са
присъствали 15 членове на ОИК. Първото дежурство е на
29.03.2020 г. и е за подготовка на заседанието. Присъствали са двама
членове на ОИК. Второто дежурство е на 31.03.2020 г. и е от един
член на ОИК, който е присъствал на полагането на клетва на
новоизбрания общински съветник. Искането е комплектовано с
всички необходими документи. Изготвен е контролен лист и
счетоводна справка. Предлагам да одобрим изплащане на
възнаграждение на ОИК Кърджали за едно заседание и две
дежурства на обща стойност от 980,21 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Има ли въпроси, изказвания? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за
изплащане на възнаграждение на ОИК Кърджали.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър
Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 14 гласа.
Колегата Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател.
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Уважаеми колеги,, с вх. № МИ-27-168 от 27.04.2020 г. сме
получили искане за изплащане на възнаграждение на ОИК Бяла
Слатина. Искането е за изплащане на едно дежурство на
председателя. Дежурството е осъществено на 22.04.2020 г. и е било
за предоставяне на РПУ Бяла Слатина на документи във връзка с
досъдебно производство. Има счетоводна справка, има
необходимите документи. Сумата е 63,84 лв. Предлагам да приемем
протоколно решение за това дежурство на ОИК Бяла Слатина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Не виждам изказвания.
Процедура по гласуване на протоколното решение за ОИК
Бяла Слатина.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева).
Решението е прието единодушно с 15 гласа.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Следващото искане е с вх.
№ МИ-27-86 от 17.02.2020 г. Искането е от ОИК в Ардино. Провели
са две заседания. Първото е на 5.02.2020 г. На него присъстват
председател, двамата заместник-председатели, секретар и 9 членове.
Второто заседание е проведено на 13.02.2020 г. На това заседание
присъстват председател, двамата заместник-председатели, секретар
и 9 членове. Двете заседания са във връзка с прекратяване на
пълномощията на кмет на кметство Брезен. Има необходимите
документи, счетоводна справка. Общата сума за изплащане е
1428,42 лв. Моля за протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги, въпроси? Няма.
Моля, процедура по гласуване на протоколното решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
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Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, следващото
искане за изплащане на възнаграждение е с вх. № МИ-27-169 от
27.04.2020 г. от ОИК в Дряново. Колегите в Дряново са провели
едно заседание на 23.04.2020 г. На това заседание присъстват
председател, двама заместник-председатели, секретар и 9 членове.
Има изготвени необходимите справки. Става въпрос за подадена
оставка от общински съветник и обявяване на следващия в листата.
Колеги, моля за протоколно решение за ОИК Дряново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Няма изказвания.
Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за
одобряване възнаграждение на ОИК Дряново.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, следващото
искане за изплащане на възнаграждение е с вх. № МИ-27-166 от
24.04.2020 г. Искането е от ОИК в Попово. Колегите са провели едно
дежурство на 17.03.2020 г. Дежурството е осъществено от
председател, заместник-председател и член. Има заседание и на
18.03.2020 г. На заседанието присъстват председател, заместникпредседател, секретар и 8 членове. Дежурството и заседанията са във
връзка с прекратяване мандатите на кметовете на кметства Водица и
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Медовина. Има контролен лист, счетоводна справка. Общата сума е
778,05 лв. Предлагам протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изказвания, колеги,
има ли? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на протоколното решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, последното
възнаграждение, което искам да Ви докладвам, е с вх. № МИ-27-112
от 4.03.2020 г. Искането е за изплащане на възнаграждение на ОИК в
Момчилград. Колегите в Момчилград са провели 4 дежурства и 2
заседания.
Първото дежурство е на 5.02.2020 г., осъществено от
председател, заместник-председател и секретар. Второто дежурство
е на 10.02.2020 г. – по същия начин – председател, заместникпредседател и секретар. Третото дежурство е на 23.02.2020 г. от
председател, заместник-председател и секретар. Последното
дежурство е на 28.02.2020 г. – пак от председател, заместникпредседател и секретар.
Заседанията са на: 6.02.2020 г., на което присъстват
председател, двама заместник-председатели, секретар и 5 членове; и
заседание от 24.02.2020 г., на което присъстват председател, двама
заместник-председатели, секретар и 8 членове. Всички заседания и
дежурства са във връзка с прекратяване пълномощията на кмет на
кметство и на пълномощията на общински съветник и на обявяване
на следващите в листата. Има счетоводна справка, документи.
Общата сума е 1875,30 лв. Предлагам да одобрим възнагражденията
на ОИК Момчилград.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Колеги, чухте
подробен доклад. Има ли въпроси?
ИВАЙЛО ИВКОВ: За какво са дадени дежурствата?
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: За подготовка на заседания и за
събиране на документи, тъй като за прекратяване на пълномощията
на кмет на кметство са изисквани документи, съответно са
представени. В тази връзка са дежурствата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Други въпроси,
колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение за ОИК Момчилград.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
Колега Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с МИ-27-135
от 12.03.2020 г. сме получили искане за изплащане на
възнаграждение от ОИК Плевен за проведено едно дежурство от
председател и член и заседание от 11 членове – секретар, двама
заместник-председатели и председател. Дежурството е било във
връзка с подготовка на заседанието, което е проведено на
10.03.2020 г. във връзка с представяне на мотивирано писмено
становище по молба на Административен съд – Плевен. Предлагам
да бъде изплатено възнаграждение в размер на 937,65 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Има ли въпроси,
колеги? Изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, докладвам Ви искане за изплащане на
възнаграждение с вх. № МИ-27-134-1 от 11.03.2020 г. от ОИК
Добричка. Приложени са документи съгласно наше решение и
изисквания, тоест преписката е окомплектована, има счетоводна
справка за предварителен финансов контрол. Исканията са, както
следва: на 19.02.2020 г. – за заседание от председател, двама
заместник-председатели, секретар и петима членове; за заседание,
проведено на 26.02.2020 г., на което са участвали председател, двама
заместник-председатели, секретар и деветима членове; и за
заседание от 6.03.2020 г. с участие на председател, двама заместникпредседатели, секретар и шестима членове. Общата сума, за която
има положително становище на финансовия контрольор, е
1770,23 лв. Моля с протоколно решение да одобрим така поисканото
възнаграждение с положително становище за поемане на
задължението при извършването на финансовия контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Въпроси към докладчика? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам искане за
изплащане на възнаграждение от ОИК Нови пазар с вх. № МИ-27153 от 9.04.2020 г., съответно писмото с обективирано искане за
изплащане на възнаграждението е получено по имейла на
7.04.2020 г. Приложени са всички изискуеми документи. Преписката
е окомплектована съгласно наше решение. Искането е за заплащане
на заседание на 6.04.2020 г., на което са присъствали председател,
двама заместник-председатели, секретар и деветима членове.
Приложен е контролен лист със съответен номер за извършен
предварителен контрол от финансовия контрольор с положително
становище за изплащане на сумата в размер на 714,21 лв. съобразно
доклада ми за състава, участвал на заседанията. Предлагам
протоколно решение за одобрение на така поисканото
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Има ли изказвания? Чухте доклада, едно заседание. Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:
Колеги, докладвам искане за
изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-134 от 11.03.2020 г. от
ОИК Добричка. Има съответно извършен предварителен контрол от
финансовия контрольор и положително становище за изплащане на
възнаграждението. Преписката е окомплектована с всички
необходими документи съобразно наше решение. Поискано е
изплащане на възнаграждение за дежурства, а именно: за
17.02.2020 г. от председател, секретар и член; дежурство на
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18.02.2020 г. от председател, секретар и член; дежурство на
20.02.2020 г. от председател, секретар и член; дежурство на
21.02.2020 г. от двама членове; дежурство на 24.02.2020 г. от един
член; дежурство на 25.02.2020 г. от председател, секретар и член;
дежурство на 27.02.2020 г. само от председател и на 5.03.3030 г.
дежурство от председател, секретар и член. Общата сума е в размер
на 1094,59 лв. Както казах и по-назад – с положително становище за
изплащане от финансовия контрольор. Предлагам с протоколно
решение да одобрим така поисканото възнаграждение за ОИК
Добричка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.
Въпроси? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за
одобряване изплащане на възнаграждение на ОИК Добрич.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам искане за
изплащане на възнаграждение от ОИК Благоевград с вх. № МИ-27152 от 1.04.2020 г. Преписката е окомплектована съгласно наше
решение. Има контролен лист за поемане на задължението така,
както е поискано, съобразно справката, предложена от ОИК, за
изплащане на възнаграждения, а именно: на 9.03.2020 г. – за
дежурство, осъществено от трима членове; за 11.03.2020 г. –
дежурство от председател и член; за 27.03.2020 г. – дежурство от
председател и секретар; 30.03.2020 г. – дежурство от председател; на
4.03.2020 г. – заседание от председател, двама заместникпредседатели, секретар и деветима членове; на 10.03.2020 г. –
заседание от председател, двама заместник-председатели, секретар и
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деветима членове. Предлагам с протоколно решение да одобрим
така поисканото възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към
докладчика? Няма.
Моля, процедура по гласуване на решение за одобряване на
възнаграждение на ОИК Благоевград.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
Колега Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви искане за
изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК Добричка с вх.
№ МИ-27-167 от 27.04.2020 г. Възнагражденията се претендират за 4
проведени заседания, съответно на 9 и 16.03.2020 г. 16 и
23.04.2020 г. Конкретният повод за провеждането на всички тези
заседания е било образувано производство с искане да се прекратят
предсрочно пълномощията на общински съветник от ОС Добрич, а
именно доктор Даниела Атанасова Йорданова. Производството се е
развило изцяло по ЗМСМА. Постъпило е възражение срещу
уведомлението. Събирани са доказателства дали е налице тази
несъвместимост. Става дума за специфичната нова хипотеза на
чл. 34, ал. 5, т. 3 – сключен договор с общината от д-р Йорданова,
която е и общински съветник. В крайна сметка ОИК е отказала да
прекрати предсрочно пълномощията. Преписката е окомплектована
с всички необходими документи. Има и счетоводна справка и
контролен лист. Предлагам да изплатим за проведените 4 заседания
на ОИК сума в размер на 1883,28 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпроси има ли към
докладчика? Не виждам.
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Процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, още едно искане за изплащане на
възнаграждение за членовете на ОИК Добрич за 10 проведени
дежурства, които касаят подготовка за явяване в съдебни заседания
по а.д. № 133 от 2020 г. по описа на Административен съд – Добрич,
явяване в съдебни заседания по делото, изготвяне на писмени
становища, писмени защити, напомнителни писма до кмета за
представяне на документи, включително и отговор по подадени
касационни жалби по същата а.д. 133 от 2020 г. Преписката е
окомплектована съобразно наше решение № 1685, има положително
становище за изплащане на възнаграждението от финансовия
контрольор. Предлагам да им изплатим възнаграждение в размер на
1742,30 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване на прпедложеното протоколно
решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви искане за
изплащане на възнаграждение от ОИК Белово, област Пазарджик, с
вх. № МИ-27-106 от 25.02.2020 г. Ще ми позволите да се спра малко
по-подробно на това възнаграждение, защото мисля, че това е
първият такъв случай на разглеждане на искане за изплащане на
възнаграждение в Комисията. Претендират се възнаграждения за
17 дежурства и за 1 заседание на Комисията. Дежурствата са
провеждани в последователни дни – говорим за дежурства за
периода от 25.01.2020 г. до 20.02.2020 г. Във връзка с 2 решения на
Комисията, решение № 179-МИ от 24.01.2020 г. и Решение 180-МИ
от 13.02.2020 г., взети съответно от Комисията, при които тя се
произнася в хипотези за установяване на различни видове
несъвместимост по ЗМСМА. За периода от 25.01.2020 г. до
28.01.2020 г. – това са 4 последователни дни след приемане на
първото решение от 24.01.2020 г., по обяснения на председателя на
ОИК Белово, с който се свързах, господин Филипов, тези дежурства
са дадени съответно от председател или секретар на Комисията в
очакване да постъпи съответно жалба срещу решенията.
Абсолютно същата е хипотезата и с проведените дежурства,
дадени само от председател или секретар за времето от 14.02.2020 г.
до 22.02.2020 г. – последователни дни, в очакване да постъпи жалба
срещу второто решение, което е приела Комисията. Иначе
преписката е окомплектована по отношение на заседанието и
останалите дежурства съобразно изискванията на наше Решение
№ 1685, има положително становище за изплащане на
претендираното възнаграждение. Обяснението в детайли на
господин Филипов беше, че в Комисията съществува неособено
голямо доверие и председателят и секретарят на Комисията не са от
Белово, а пътуват дотам, поради което според него това е наложило
или той, или секретарят да присъства в помещението, което
общината е предоставила за нуждите на Комисията, в очакване
постъпването на жалби, защото са имали информация, че такава ще
постъпи. Не можело да бъде предоставен ключ или да бъде дежурен
друг член на Комисията. Попитах има ли членове на Комисията,
които са от самото Белово и какво пречи те да присъстват там в
очакване на жалба, ако въобще присъстват, или да се осъществи
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някакъв контакт на посочените контакти, имейл, телефони, когато
някой дойде да подаде жалба. Отговори, че там се съхранявал
печатът, имало ленти, с които се запечатвали помещения, в които се
съхранявали някакви документи и поради съществуващото
недоверие само председателят и секретарят можело да присъстват в
очакване на жалби, понеже имали такава информация. Това са
10 дежурства, дадени от тях двамата, в очакване на постъпване на
жалби срещу решение на Комисията. Очаквам Вашето становище.
Искам само да кажа, че ако бъдат изплатени всички дежурства и
едното проведено заседание, сумата, която следва да се изплати, е
1532,16 лв. В случай че Комисията приеме, че тези 10 дежурства,
които Ви докладвах, не следва да бъдат изплащани, сумата, която
трябва да се изплати, е 869,82 лв. Очаквам Вашите коментари и
предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Чухте много подробен доклад. От колко души са осъществявани
тези дежурства?
КАТЯ ИВАНОВА: Дежурствата са осъществявани от един
човек. Това е бил или председателят, или секретарят на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колега
Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Във втората сума какво е
включено?
КАТЯ ИВАНОВА: Във втората сума са включени всички
дежурства плюс заседанието, но не дежурствата в очакване на
жалбите. Включени са други дежурства, които са резонни.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Все пак те са приели жалба. това,
че са чакали 10 дни…
КАТЯ ИВАНОВА: Напротив, жалбата е постъпила на
29.01.2020 г., също на дадено дежурство, което е отчетено.
Дежурствата в дните, когато са постъпили жалбите, са отчетени.
Извън тях са тези 10 дежурства в очакване на жалбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Колегата Дюкенджиева.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моето лично мнение е, че тези
10 дежурства, на които няма постъпили жалби, не трябва да бъдат
заплащани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?
Да се платят само дежурствата, на които ефективно нещо е
свършено. Колеги, има 10 дни на нищоправене, нищо не се е
случило в тези 10 дни. (Шум, реплики.) Въпрос на организация на
работа на Комисията как си посреща жалбите. Отношенията между
членовете не са проблем на ЦИК и тези дежурства не трябва да се
възмездяват.
Какво да гласуваме?
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, след станалите
разисквания предлагам да изплатим по-малката сума в размер на
869,82 лв. Тя е за 1 заседание и 7 дежурства. 10 дежурства в
очакване на жалба да не бъдат изплащани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, гласуваме
предложението на докладчика за изплащане на 7 дежурства и 1
заседание.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
Колега Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви
писмо с вх. № МИ-27-171 от 28.04.2020 г. – искане за изплащане на
възнаграждение от ОИК Плевен. Искането е за изплащане на
дежурство само на председателя, сумата е в размер на 63,84 лв. с
осигурителните вноски. Касае се за негово участие в съдебно
заседание пред Административен съд – Плевен, на 24.04.2020 г. във
връзка с оспорване на законосъобразността на Решение № 266-МИ
от 4.03.2020 г. на ОИК Плевен. Преписката е окомплектована. Моля
за Вашето решение за одобряване на този разход. Благодаря.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изказвания има ли,
колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващото е искане от ОИК
Попово, за което вече стана дума по т. 1. Проведено е заседание на
23.04.2020 г., на което са приели решение да сезират ЦИК – номера
на техни решения 293 и 204, относно наличие на влезли в сила
решения за предсрочно прекратяване пълномощия на кмет на
кметство Водица и Медовина. На заседанието на Комисията,
проведено на 23.04.2020 г., са присъствали 13 членове, пълен състав.
Иска се също така сума за изплащане на дежурство за
предходния ден – 22.04.2020 г. за трима членове на Комисията,
председател, заместник-председател и секретар, които са подготвяли
заседанието, включително проектите за решения.
Общата сума за дежурство на 22.04.2020 г. и заседанието на
23.04.2020 г. ведно с осигурителните вноски възлиза на 892,43 лв.
Самата преписка е надлежно окомплектована с протоколи, искания,
други доказателства. Има положително становище от финансов
контрольор.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не съм сигурна дали преди
малко дали не докладвах 22.04.2020 г. Попово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нека да не гласуваме
сега.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, на следващо
място Ви предлагам за одобрение искане с вх. № МИ-27-170 от
27.04.2020 г. от ОИК Ветово. Става дума за дежурство в размер на
един ден – 23.04.2020 г. Сумата възлиза на 63,84 лв. Същественото
тук е, че на тази дата председателят на Комисията като процесуален
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представител е изготвил писмено становище по висящо дело пред
ВАС и е депозирал молба за даване ход на делото по същество и за
представяне на съответните писмени бележки. Сумата възлиза, както
казах, на 63,84 лв. Моля за Вашето одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 15 гласа.
Връщаме се към предишния Ви доклад.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Той касаеше ОИК Попово. Дадено
дежурство на 22.04.2020 г. и на 23.04.2020 г. – заседание. сумата е
893,43 лв.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Проверих в моята преписка. За
други дати става въпрос, така че няма дублиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други
изказвания, моля,
процедура по гласуване на протоколното
решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 16 гласа.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-06-259 от 24.04.2020 г. сме
получили писмо от кмета на район Владислав Варненчек Костадин
Костадинов, с което ни уведомява, че по съответния ред и начин е
отворено запечатано помещение. Приложено към преписката е

44
заповед от 10.04.2020 г., както и протокол от 15.04.2020 г., а също и
приемо-предавателен протокол във връзка с преписката, която е
окомплектована в цялост. Докладвам го за сведение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпроси има ли към
докладчика? Няма.
Колеги, преминаваме към точка шеста:
ОТВАРЯНЕ НА ЗАПЕЧАТАНИ ПОМЕЩЕНИЯ.
Колегата Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,
колеги, в тази точка ще Ви докладвам набързо идентични по своето
съдържание преписки, с което от различни общини в изпълнение на
наше решение ни уведомяват, че са отворили помещения и прилагат
необходимите документи.
Това са: преписка с вх. № МИ-06-215 от 13.03.2020 г. от
кмета на община Банско; от кмета на община Мъглиж преписка с вх.
№ МИ-06-263 от 27.04.2020 г.; абсолютно идентична по съдържание
преписка с вх. № МИ-06-254 от 21.04.2020 г. и от кмета на община
Якоруда с вх. № МИ-06-223 от 16 март – за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка 7:
ДОКЛАД ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУВЕДОМСТВЕНОТО
ЗВЕНО ЗА ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ И
ПЪТНАТА КАРТА ЗА ДЕГ.
Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, имам да
докладвам за сведение следните постъпили писма: с вх. № ЦИК-0431 от 15.04.2020 г. от главния секретар на Министерството на
финансите, с което в отговор на наше писмо № ЦИК-03-7 от
10.04.2020 г. са определили за участие в постоянно действащото
звено за техническо осигуряване и технически контрол на ДЕГ
…………………………– главен експерт в отдел „Информационно и
техническо обезпечаване”, дирекция „Информационни системи” – за
сведение.
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Във връзка със същото наше писмо е пристигнало и писмо от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ГД
ГРАО, с което е определено лице за участие в същото звено –
………………………, началник отдел „Електронна обработка на
информацията”.
От Министерството на външните работи е пристигнало
писмо, с което ни уведомяват, че във връзка с нашето писмо е
определена за участие в постоянно действащото специализирано
звено за техническо осигуряване и технически контрол на ДЕГ
госпожа ……………………….– началник отдел „Поддръжка и
развитие на информационните системи и електронното управление”
в дирекция „Информационни и комуникационни системи”, като са
посочени и съответно телефони за контакт и имейл.
От Държавна агенция „Национална сигурност” също е
постъпило писмо, с което са определени двама членове – основен и
резервен. ЦИК-00-276 от 30.04.2020 г.
С ЦИК-00-275 от 30.04.2020 г. е постъпило и писмо от
Държавна агенция „Електронно управление”, с което също е
определено лице, което да участва в постоянно действащото
специализирано звено за дистанционно електронно гласуване, а
именно госпожа ……………………………….. Посочени са
съответни телефони за контакт.
В тази връзка докладвам за постъпило писмо с вх. № ЦИК03-8 от 14.04.2020 г. от ДАЕУ, с което бяха поставени въпроси по
отношение на това лицето, което ще участва в специализираното
звено, каква компетентност трябва да има и дали е необходимо то да
бъде командировано. В тази връзка подготвихме отговор – писмо,
което изпратихме своевременно и то е за последващо одобрение. То
е в рамките на същата преписка, затова и го докладвам за сведение.
По отношение на пътната карта, доколкото споделихме, е да
бъде проведено работно обсъждане на същата, на което да бъдат
обсъдени въпросите с представения проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Благодаря, колега
Андреев.
Останаха още два държавни органа и нашият Обществен
съвет. Днес проведох разговор с министър Маринов. Той независимо
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от цялата ангажираност изключително енергично се отзова. Току-що
се обади. До един час ще имаме предложен специалист от
Министерството на вътрешните работи.
Вчера разговарях и с Министерския съвет. Очаквам и от там
да изпратят специалист, за да можем другата седмица да
сформираме звеното и да ги поканим на първа среща.
След заседанието ще се обадя и на Обществения съвет, на
господин Гунчев.
Има всички предпоставки другата седмица звеното да
заработи. С усилия успяхме да съберем необходимите специалисти.
Моля за последващо гласуване на писмото, което изпратихме
до господин Темелков, което докладва господин Андреев.
Моля, колеги, процедура по гласуване на одобрение на
изпратеното писмо, с което уточнявахме какъв точно специалист
желаем да получим от ДАЕУ.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
Преминаваме към точка осма:
РАЗНИ.
С вх. № ЦИК-94-1-12 от днешна дата получихме заключение
за извършената финансова инспекция на ЦИК. Докладвам Ви го за
сведение. Запознайте се и ще направим обсъждане на данните.
Докладът е доста обширен.
След приключения одит на Сметната палата от 4.05.2020 г.
навлизаме в извършването на финансов одит. Има получено писмо
за това, уведомени сме, започват работа. Това е традиционно, всяка
година се извършва в ЦИК. Започна и подготовката и събирането на
първите документи, които изискват одиторите. Ще бъде обособена
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самостоятелна папка, за да може всичко, което гласуваме като
документи за нуждите на одита, да бъде обобщавано и събирано в
тази папка. Аз трябва да попълня разписка за връчване на заповедта
за одита. Очертани са параметрите. Всичко това може да видите в
папката с моите инициали. Одитният екип е в състав:
……………………… и ……………………. Това е традиционният
ежегоден финансов отчет, който прави СП.
Това е по постъпилите писма, свързани с финансите.
Има думата колегата Бойкинова. Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам за
сведение писмо от община Велико Търново, с което ни уведомяват,
че са получили трансфер от ЦИК за сумата в размер на 598,50 лв.,
предназначена за изплащане на възнаграждение, в това число на
осигурителни вноски на ОИК за проведени заседания и дежурства.
Докладвам за сведение и писмо от госпожа Анна Бръчкова,
която в писмо, пратено по мейл на пощата на ЦИК от 29.04.2020 г.,
ни пита дали следва да декларира получения от нея доход като
заместник-председател на Секционна избирателна комисия.
Уважаеми колеги, отговорила съм ѝ, че не следва да подава
декларация, да декларира този доход, съответно не дължи данък и
има последващо благодарствено писмо от нея. Докладвам Ви го за
сведение.
Има покана за участие в семинар на тема „Промените в
Административно-процесуалния кодекс. Съотношение на промените
в АПК с последните промени в ЗОДОВ (Закон за отговорността на
държавата и общините за вреди) и ЗАНН (Закон за
административните нарушения и наказания)”. Докладвам Ви го за
сведение, тъй като датите за този семинар и обучение са съответно 9
и 10.04.2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.
Колегата Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря, но докладвах това в
предишната точка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-32-1 от
10.04.2020 г. от ДАЕУ и с него ни благодарят за информационния
материал, който им изпратихме за европейския портал. Ще
припомня, че с протоколно решение от 10.04.2020 г. одобрихме
материал „Активно избирателно право”, който има линкове към
отделните теми. В писмото ДАЕУ молят линковете да са към реално
съществуващи интернет страници. Затова предлагам материалът с
линковете да бъде качен на интернет страницата на ЦИК в найдолната лента, в рубрика Информация съгласно Регламент
2018/1724/ЕС. Моля за протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Колеги, моля,
процедура по гласуване на протоколно решение, предложено от
докладчика, да качим материала за активното избирателно право на
интернет страницата на ЦИК. Спомняте си го.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 14 гласа.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Другите ми доклади са за сведение.
Първият е писмо с вх. № ЦИК-00-258 от 14.04.2020 г. от
ДАЕУ. С него ни изпращат подробна оферта за видеозаседанията на
ЦИК. Тъй като тази оферта е свързана с приетото вече Решение №
17-90 на ЦИК за провеждане на заседания от разстояние, докладвам
писмото за сведение.
Следващото писмо с вх. № МИ-06-224 от 17.03.2020 г. е от
Веселин Христов, обявен за избран за общински съветник в ОС –
Благоевград. В писмото моли да му бъдат дадени разяснения как би
трябвало да положи клетва. Тъй като вече е проведено заседание на
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ОС и Веселин Христов е положил клетва, също докладвам писмото
за сведение.
Последното писмо е с вх. № ЦИК-11-52 от 7.04.2020 г. е от
инж. …………………... В него споделя, че в Полша и Швейцария
може да се гласува по пощата, а в Латвия се гласува по интернет.
Призовава да проверим как го правят и да го приложим и в
България. Тъй като в писмото няма зададен въпрос, също го
докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Андреев има
думата.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-234
от 30.03.2020 г. от ДАЕУ, с което ни е изпратена н Заповед ДАЕУ44-41-20 от 27.03.2020 г. във връзка със създаването на работна
група по Регламент на ЕС 2018/1724 от 2.10.2018 г. за създаване на
единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до
информация, до процедури и услуги и оказване на помощ и
решаване на проблеми и за изменение на Регламент 1024 от 2012 г.
Работната група се създава със заповед № 16799 от 30.12.2019 г. от
председателя на ДАЕУ. В състава на работната група е включена
съответно и Радостина Цветанова като експерт по информационна
сигурност към ЦИК под № 84.
Отделно от това работната група следва да предостави и
информация за услуги или за потребителите в ЕС, в това число и за
избирателните права. В тази връзка докладвам и второто постъпило
писмо, към което пак е приложена заповедта, а именно ЦИК-00234/1 от 30.03.2020 г., по която свързан доклад имаше и колегата
Войнов, който докладва, че на 10.04.2020 г. сме изпратили
информация, която да бъде качена на електронната платформа във
връзка с избирателните права. Той вече докладва и това е одобрено
на 10.04.2020 г. с протоколно решение. Затова го докладвам за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.
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Колегата Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Благодаря Ви, госпожо
Председател.
Получили сме писмо с повторно напомняне от госпожа
…………………………, която от името на Министерството на труда
и социалната политика ни моли да предоставим обобщени данни, за
да се изгради система за наблюдение на равнопоставеността на
мъжете и жените в рамките на Оперативна програма „Човешки
ресурси”. Имаме разпределенията, които са свързани с местните
избори. Единственото нещо, което нямаме в наличност, е
разпределението по пол на кандидатите за народни представители от
последните избори от 2017 г. Попитах някои колеги, но никой няма
спомен някой да се е занимавал с кандидатските листи. Не говоря за
избраните. Във връзка с това предлагам с протоколно решение, с
което да утвърдим текст и се обърнем към „Информационно
обслужване” да ни предоставят тази информация. Не съм писал
такова служебно писмо. То би било: „Моля да ни предоставите във
връзка с постъпило искане от МТСП това деление” и да го
приложим към сега установените деления на кандидатите за
общински съветници и кметове на общини и населени места. Това е
първото предложение.
Тъй като въпросът става все по-важен и важен, става
приоритет, включен е в оперативни програми. (Шум, реплики.) Ако
възразявате, ще отговоря, че разполагаме с деленето на кандидатите,
избрани в местните избори. Ще ги насоча към това разделение на
нашата страница, откъдето могат да се извадят числата.
Има два варианта. Или отговарям, че това е наличната
информация и може да бъде ползвана; или се обръщаме към
„Информационно обслужване” и добавяме разпределението сред
кандидатите за народни представители от 2017 г. Предполагам, че
ще продължат да попълват тази база данни и след всеки избор ще
настояват да се прави нещо такова.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Какво ни предлагате
сега за гласуване, колега Димитров, кое от двете?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам да се обърнем към
„Информационно обслужване”. За тях не е голям проблем по ЕГН да
направят това разпределение. (Шум, реплики.)
Ако това не се подкрепи, оставаме в рамките на това, с което
разполагаме като информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Тоест предлагате
отговор, че ние не притежаваме исканата информация.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Притежаваме информация за мъже
и жени, която се отнася до местните избори, оповестена на
страницата на ЦИК и няма проблем да се ползва.
Аз лично бих се обърнал към „Информационно обслужване”,
защото това не е някаква много специализирана информация, която
да не се споделя масово с всички. (Шум, реплики.)
Мога да ги пренасоча те да попитат „Информационно
обслужване” – това е другият вариант. Тази тема ще ни преследва
през целия мандат. За по-нататък не знам. (Шум, реплики.)
Предлагам отговорът да бъде кратък: тази информация е
публикувана като съобщение на страницата на ЦИК и да се посочат
датите, на която това е оповестено. Това са различни дати. Едното е
за кандидатските листи, а другото е за след изборите. Това е
публична информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по
гласуване на предложения отговор.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 1 (Йорданка
Ганчева).
Колегата Иванова има думата.
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви
постъпило по електронната поща на ЦИК писмо с вх. № МИ-15-240
от 24.04.2020 г. Писмото е от председателя на ОИК Добричка.
Обръща се към ЦИК със следния въпрос: какви правомощия има
ОИК при установяване, че кметски наместник на съответно населено
място осъществява дейност, посочена в чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.
Колеги, първоначалното ми становище беше следното. Знаете, че
ЦИК има последователна практика да отговаря на подобен род
запитвания, че ние нямаме правомощия да тълкуваме ЗМСМА. След
разговор с колеги обаче надделя становището, че доколкото ЦИК
дава и методически указания, да отговорим на така поставения ни
въпрос. В този смисъл съм подготвила проект на писмо, който е във
вътрешната мрежа. То е в следния смисъл. Първо, припомням, че
правомощията на ОИК са регламентирани в разпоредбата на чл. 87,
ал. 1 от ИК. На конкретно поставения въпрос в писмото предлагам
да дадем отговор, че ОИК е компетентна да приема решения за
предсрочно прекратяване или за отказ да бъдат предсрочно
прекратени пълномощията съответно на общински съветник –
аргумент по чл. 30, ал. 4, т. 10, във връзка с чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА и
съответно на кмет – аргумент по чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 41,
ал. 3 от ЗМСМА, тоест само на лица, заемащи изборни длъжности.
Кметският наместник е назначаема длъжност.
Позволила съм си в едно изречение да припомня, че всички
изходящи от ОИК документи следва да бъдат оформени съобразно
изискванията на чл. 85 от ИК, доколкото писмото е подписано само
от председателя на ОИК.
Предлагам такъв проект за отговор и моля за решение на
Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Колеги, има ли
изказвания, въпроси, бележки по проекта за отговор? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложения
отговор.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно с 13 гласа.
Колегата Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в ЦИК е постъпило
писмо от кмета на община Каолиново за достъп до запечатано
помещение, в което се съхраняват книжа от изборите за общински
съветници и кметове и Националния референдум, проведени през
2015 г. Искат да отворят помещението, за да ги предадат на отдел
„Държавен архив”. Свързах се по телефона със секретаря на
общината и му предадох, че могат да отворят помещението, като се
позоват на наше Решение 1244-МИ, като книжата от Националния
референдум 2015 г. не могат да бъдат предадени все още, тъй като
не им е изтекъл 5-годишният срок на съхранение, което ще стане
през октомври 2020 г. Докладвам Ви го за сведение.
Докладвам и писмо с вх. № МИ-27-231 от 28.04.2020 г. от
ОИК в община Хаджи Димово. То е до кмета на община Хаджи
Димово, но е с копие до нас. Хората от ОИК Хаджи Димово се
оплакват, че не са си получили възнагражденията, които ние сме
одобрили с наше протоколно решение на 17.12.2019 г. Те ги искат за
пореден път от кмета. Не мога да разбера защо той не им ги
изплаща. Опитах да се свържа с него, неуспешно. Опитах се да се
свържа и със секретаря на общината Тодор Тодоров, също
неуспешно. Ще продължа да правя опити, за да видя защо не плащат
тези хора. Докладвам Ви го засега за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Проблемът не е в ЦИК,
защо пишат на ЦИК?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Ние сме адресат като копие, просто за
да бъдем информирани, може би очакват ние да им решим въпроса
по някакъв начин.
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От ОИК в Дряново писмо МИ-15-273 от 27.04.2020 г., с което
ни информират, че са загубили дела и ни изпращат решенията по
тези дела. Уведомяват ни, че с решението на Административен съд –
Габрово, ОИК Дряново е осъдена да заплати разноски в размер на
500 лв. Засега Ви го докладвам само за сведение, тъй като не са
поискали от нас никаква сума за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.
Колегата Стефанова я няма.
Колегата Ганчева – също.
Колега Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви
писмо с вх. № ЦИК-00-162 от 12.03.2020 г., с което любезно
Комисията за защита на личните данни ни изпраща своя бр. 2 от
Информационния си бюлетин. Който желае, може да се запознае с
Информационния бюлетин за месец март в специално обособената с
наше решение папка „Местни избори”, в подпапка „Информационни
бюлетини на КЗЛД”.
Докладвам, че с вх. № МИ-15-228 от 20.03.2020 г. ОИК в
Гулянци приложено ни е изпратила своя график за дежурства
предвид пандемията за периода 20.03.2020 г. – 20.06.2020 г. За
графика за дежурства председателят и секретарят изрично са
разпоредили членовете на ОИК да бъдат уведомени само по
телефон.
Докладвам, че писмо с вх. № МИ-15-231 от 9.04.2020 г. на
ОИК Ветово до кмета на общината. Писмото ни е изпратено по
електронната поща от ОИК Ветово. Изрично пише, че се представя
на ЦИК за сведение. Писмото сочи, че кметът на общината е
поискал да премести ОИК Ветово в друго помещение. Съответно
колегите са изложили подробни съображения на около страница и
половина в добронамерен тон, че по принцип изразяват становище
за коректно взаимодействие и излагат съображения относно
преместването на самото помещение. Не са категорично против
това, но става дума по-скоро за организация на работата. Благодаря.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.
Колегата Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, за да приключа преписките, искам да Ви
информирам, че абсолютно всички международни покани, които
имахме – конференции, избори, наблюдение на избори и
симпозиуми, са отложени и сме получили за това писма.
Докладвам Ви писмо от АСЕЕЕО, с което ни информират, че
е проведено дистанционно заседание на Изпълнителния съвет, на
който са одобрени годишният отчет, почетното членство на Ищван
Жуфа (Istvan Zsuffa) и е обсъдена 29-ата Международна ежегодна
конференция на Асамблеята, която би трябвало да се проведе през
месец септември в Грузия.
Един от проблемите, които ще се обсъждат и е поставен за
дискусия, е въпросът в тези времена на пандемия дали да се отлагат
изборите, или да се провеждат. Дават справка, че за 2020 г. 47
държави са отложили изборите си, а в 14 са проведени. Това е
накратко информацията от АСЕЕЕО за сведение.
Получихме писмо от АСЕЕЕО по електронната поща, че днес
се провежда онлайн симпозиум за изборите по време на епидемии.
За това обаче трябваше да имаме предварителна регистрация, която
не е направена, затова го докладвам за сведение.
Също така получихме писмо и от другата международна
структура IWeb, която както си спомняте, трябваше да се проведе
среща през април на бюрото, но и тя беше отложена. Сега чрез
секретариата ни е изпратено писмо от генералния секретар, в което
се прави предложение да бъде проведен Осмият международен борд
чрез писмено събиране, като информация за това как да бъде
проведено ще получим в по-късен период, ако подкрепим тази идея.
Последният абзац от писмото е, че очакват от нас да изкажем своето
становище за този вид провеждане на Осмия изпълнителен борд на
АСЕЕЕО. Затова предлагам, ако не възразява Комисията, да
подкрепим това тяхно предложение. Когато получим по-точна и
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конкретна информация, тогава можем да кажем и по-конкретно
своето мнение. Ако не възразявате, да отговорим, че не възразяваме
да се проведе чрез писмена размяна на книжа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Колеги, чухте
предложението. Докладчикът предлага да подкрепим направеното
предложение на АСЕЕЕО. Има ли друго мнение? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване, колеги, да изпратим писмо на
АСЕЕЕО в посочения смисъл, че подкрепяме този начин на работа.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви последно отново
писмо от IWeb, с което ни молят до 8 май да изпратим информация,
която събират от всички органи за управление на избори. За ЦИК
предлагам да попълним няколко графи – адрес на Комисията,
председателя, мандат, снимка, членове на Комисията, кои са на
пълен и непълен работен ден, както и каква позиция заемат, имейл и
телефон за контакти. Предлагам да се даде телефонът и имейлът на
ЦИК общо за всички. (Шум, реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
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Колегата Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, присъединявам се към
госпожа Цанева с ЦИК-07-2, получено писмо от A-WEB на
16.03.2020 г., в което ни уведомяват, че отлагат Осмото
изпълнително бюро на 13 април за неопределено време.
С вх. № ЦИК-02-25 от 30.04.2020 г. сме получили писмо от
Народното събрание с документите и извършените разходи за месец
март, които са в размер на 4262,27 лв. Моля за одобрение и
изплащане на разхода.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Процедура по
гласуване, колеги, да одобрим изплащане на направените разходи за
ток, вода, топлоенергия, всички разходи.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: С вх. № ЦИК-02-26 от
4.05.2020 г. сме получили писмо от Народното събрание с
приложени 2 броя фактури на обща стойност 209,15 лв. за
извършени пощенски разходи за месец април. Моля за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Процедура по
гласуване, колеги, за одобряване пощенските разходи за април
месец.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-08-6 от
28.04 и от 30.04.2020 г. имаме предложение от Пощенска банка за
преференциално обслужване на служители и ползване на продуктите
на тяхната банка. Моля да се запознаете, който е заинтересован.
Офертата е публикувана във вътрешната мрежа. Тя важи и за
администрацията на ЦИК.
С ЦИК-00-163 от 16.03.2020 г. сме получили писмо от
АПИС-регистър, с което ни предоставят достъп до АПИС-Право и
Апис-Регистър
от домашни условия. За това членовете са
уведомени по имейла.
Има още едно писмо от Апис за свободен достъп до АписРегистър и Апис-Практика за 1 ден. Писмото е ЦИК-00-230 от
26.03.2020 г.
Имаме получена оферта от А-1 с № ЦИК-00-223 от
24.03.2020 г., с което ни предоставят условия за дистанционна
работа и достъп до служебните системи през криптирана връзка.
Тази оферта е изпратена за запознаване. Към нея имаме и становище
от госпожа Цветанова – експерт по информационна сигурност. Това
е докладвано на заседание на 31.03.2020 г. от господин Войнов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Георгиева,
заповядайте.
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № МИ-27-262, с което се
присъединявам към доклада преди малко на колегата Арнаудов.
Писмото е от ОИК Хаджи Димово и е изпратено до нас в копие, но е
отново за неизплатени суми на ОИК за проведени на 5 и 9.12.2019 г.
дежурства. Това е второ или трето напомнително писмо до кмета на
община Хаджи Димово. Докладвам го за сведение, с надеждата, че
това няма да бъде тенденция и средствата, които ЦИК е одобрила
като възнаграждения на ОИК Хаджи Димово, ще бъдат изплатени от
кмета в най-скоро време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Йосифова,
заповядайте.
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, имам два доклада.
Първият е в отделна папка Сметна палата-ГФО с № ЦИК-0968 от 5.05.2020 г. Докладна записка от Красимира Манолова –
директор на дирекция „Администрация” във връзка с изготвена
информация за финансов одит на ГФО на ЦИК за 2019 г. от
Сметната палата, с което на одиторите се предоставят исканите от
тях справки. Може да ги видите подробно в папката с моите
инициали под номера, който споменах. Моля за Вашето одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, споменах и
преди това, че ще образуваме самостоятелна папка, за да изпращаме
на новите одитори исканите от тях документи.
Моля, процедура по гласуване на изпращане на документите.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Писмо от
Министерството на
финансите с вх. № ЦИК-04-34 от днес в папката с моите инициали,
че във връзка с изразходваните средства за мерките и действията,
предприети от правителството, следва да се изготвят ежемесечни
отчети за касовото изпълнение на бюджетите за извършените
разходи по мерките за предотвратяване разпространението на
КОВИД-19. Моля да се възложи на счетоводството да извърши тези
справки и да ни ги предоставят, след което да ги обсъдим и
гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Процедура по
гласуване, колеги.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
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Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
Колега Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, за сведение на ЦИК сме получили писмо
от община Кърджали, които са ни изпратили заповед и протокол за
приемане и предаване на документи на ОИК с мандат 2015-2019 г.
Второто писмо за сведение е от община Главиница, които по
същия начин на основание наше Решение № 1244 са ни изпратили
заповед на кмета на общината и протокол за отваряне на помещение,
с което по същия начин са архивирали документите на ОИК с
мандат 2015-2019 г.
Трето, пак за сведение, писмо от госпожа Милена
Радославова – главен юрисконсулт в дирекция „Администрация”,
която уведомява ЦИК, че за периода от 18.02 до 4.05.2020 г. не са
постъпвали искания за извършване на справки в регистъра на
населението за национална база данни „Население”.
Колеги, с вх. № ЦИК-09-67 от 30.04.2020 г. има постъпила
докладна записка от госпожа Манолова – директор на дирекция
„Администрация”, с която ни уведомява, че към настоящия момент
ЦИК няма служител, който да разполага с права за подаване по
електронен път на документи до Национална агенция за приходите и
до Националния осигурителен институт. Това е свързано с
документи, трудови договори, изменения, прекратявания. Има
предложение, което аз подкрепям, ЦИК да упълномощи госпожа
Радостина Цветанова – експерт „Информационна сигурност”, да
бъде упълномощена за работа със системата на НАП с цел
служебната комуникация. За да може да бъде осъществено това, тя
трябва да има издаден електронен подпис.
Моето предложение е да упълномощим госпожа Радостина
Цветанова, съответно, да изпратим писмо на „Информационно
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обслужване”, за да бъде издаден електронен подпис на госпожа
Цветанова. Има и контролен лист от счетоводството за
необходимите средства. След това упълномощаване и издаването на
електронния подпис председателят ще трябва да подпише документ,
че това е служителят, който има достъп до тази система. (Шум,
реплики.)
ИВАЙЛО ИВКОВ: Това не е съвсем рутинно, а касае и
правната същност на нещата. Доколкото знам, трудовите договори
трябва да се оповестяват 3 дни преди постъпването на работа.
Трябва да се следят правни срокове.
Преди малко, в заседанието в сутрешната му част гласувахме
за 4 електронни подписа на всички юрисконсулти. Предлагам освен
лицето по киберсигурност, което няма юридическо образование, и
един от юристите да бъде оторизиран, а когато го прави тя, да бъде
преглеждано от един от главните юрисконсулти.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз поддържам предложението си
така, както е направено в докладната записка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:
Процедура по
гласуване, колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 16 гласа.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-66 от
30.09.2019 г. има още една докладна записка от госпожа Манолова.
Става въпрос за договора със служба по трудова медицина.
Спомняте си, ние гласувахме на предишно заседание на ЦИК
решение, с което да сключим договор със Служба по трудова
медицина „Надежда”. Тъй като старият ни договор със „Здраве” е
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изтекъл, но се оказа, че по действащия договор, тъй като нито една
от страните не е възразила, договорът автоматично е удължен.
Има обаче един проблем. Въпросното еднолично дружество
„Здраве” е в ликвидация. Предлагам да изпратим предизвестие до
изпълнителния директор на „Здраве” или до ликвидатора, с което да
ги уведомим, че отправяме 30-дневно писмено предизвестие за
прекратяване на договора. След това ще сключим договор с
„Надежда”.
В тази връзка Ви докладвам, че дейностите на ЕАД „Здраве”,
което е в ликвидация, са поети от „Доверие”. „Доверие” са ни
изпратили оферта, която може да видите качена в папката с моите
инициали. Моето предложение и на госпожа Манолова е да
прекратим договора, да не сключваме договор с „Доверие”, тъй като
по предишния договор със „Здраве” има неизпълнение на договора.
Те не са ни предоставили в края на всеки годишен период здравен
анализ. Такъв здравен анализ не е представен в ЦИК. (Шум,
реплики.)
Предложението ми е да изпратим предизвестие до
ликвидатора на ЕАД „Здраве”, за да бъде прекратен договор № 26 от
13.11.2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, процедура по
гласуване на направеното предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Решението е прието единодушно със 17 гласа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, още веднъж да
Ви обърна внимание. Писмото за извършване на финансовия одит е
с вх. № 05-38 от 30.04.2020 г. Там много подробно са описани
отговорностите на Сметната палата за одита на годишния финансов
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отчет, отговорностите на ръководството и какво ще съдържа
одитният доклад. Моля да се запознаете. Адресирано е до нас.
Подписала съм обратната разписка, че съм запозната. Имайте грижа
да го видите, за да знаем какво проверяват.
Изчерпахме дневния ред.
Има ли други желаещи? Колегата Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: С пътната карта колегата Стефанова
каза, че има проект, но считам, че ние трябва да решим един или два
основни въпроса, преди да приемем пътна карта, а именно на кои
избори ще произведем ДЕГ. Тъй като законодателят е предвидил три
избора, включително и частични. Както знаем, частичните са
насрочени за 27.09.2020 г., ако решим да проведем това ДЕГ, следва
в най-бързо време първо да приемем решение то да се произведе на
тези местни избори. Второ, в тази връзка да приемем пътна карта.
(Шум, реплики.) Нека насрочим работно заседание и да го обсъдим,
това нас чака.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ще направим
това, продължаваме работата по пътната карта.
Насрочвам следващото заседание на 14.05.2020 г., четвъртък,
след края на извънредното положение, както винаги, от 10,00 ч.
Дневният ред – сходен на днешния. Местни, нови и частични местни
избори, ОИК, възнаграждения и всичко друго.
Колеги, благодаря Ви. Лек ден и бъдете здрави!
(Закрито в 15,42 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Таня Йосифова
Стенограф:
Виржиния Петрова

