
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 211 

   

На 2 юни 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Изпращане на проект на решение за осъществяване на 

контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при 

произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и 

за кметове за съгласуване с Печатницата на БНБ и МФ. 

 Докладва: Севинч  Солакова  

2. Вътрешни правила за сключване на граждански договори 

от ЦИК. 

 Докладва: Севинч Солакова 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Докладват: Емил Войнов, Бойчо Арнаудов, Таня Цанева 

и Силвия Стойчева 

4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладват: Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Николай Николов 

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

наказателни преписки. 

 Докладват: Катя Иванова, Силвия Стойчева и Мария 

Бойкинова 

6. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

 Докладват: Мирослав Джеров,  Ивайло Ивков и Георги 

Баханов 
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7. Разни. 

 Докладват: Силвия Стойчева, Николай Николов, Емил 

Войнов, Александър Андреев, Таня Цанева, Георги Баханов, 

Кристина Стефанова  и Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

 

Заседанието бе открито в 11,00 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията, и госпожа  

Таня Йосифова – заместник-председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги, 

откривам заседанието на Комисията.  

Отсъства единствено колегата Ганчева, която е в платен 

годишен отпуск. Другите членове на ЦИК – 19, са налице. Налице е 

необходимият кворум, 19 души. 

Имате думата по дневния ред. Допълнително желае ли някой 

да се включи? 

Колега Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Ако може, в т. 4 – Възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Колегата 

Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Аз също ще помоля в т. 4. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Други? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване на дневния ред с двете 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

Дневният ред се приема единодушно.   

 

По точка първа – Изпращане на проект на решение за 

осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените 

бюлетини при произвеждане на частични и нови избори за общински 

съветници и за кметове за съгласуване с Печатницата на БНБ и МФ. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикуван проект на решение, който урежда условията и 

реда за осъществяване на контрол при отпечатване на хартиени 

бюлетини при произвеждане на частични и нови избори за общински 

съветници и за кметове. Следва в общи линии структурата на 

решението от общите избори, без да посочва конкретни срокове, за 

да бъде принципно приложимо за всички частични и нови избори за 

целия мандат. 

В решението, както и на общите избори бяхме приели, да 

определим и грамажа на бюлетината, и основните положения на 

Изборния кодекс (ИК) като характеристики на бюлетината, че се 

изработват от печатницата на БНБ или от друга специализирана 

печатница, ако има необходимост от това. 

ОИК е тази, която, надявайки се отново да бъде въведена 

електронната система, утвърждава графичния файл на 

предпечатните образци на бюлетините с електронен подпис, който 

ще се предоставя на ОИК. Редът за удостоверяване на 

утвърждаването е същият. 

Приемането на територията на печатницата от печатницата, 

която е изработила бюлетините, на упълномощени представители на 
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ОИК и на общинската администрация, е под контрола на МФ. ЦИК, 

съобразно своите правомощия по ИК, във всеки момент може да 

изпълни контрол в отделните етапи. 

Този проект на решение го изпращаме, след като получихме 

съгласувателното писмо от администрацията на МС относно 

изработването на изборните книжа и материали. Предлагам да 

изпратим този проект на министъра на финансите и на печатницата 

на БНБ за съгласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, имате думата 

по проекта за решение, много е подробно. Имате ли бележки, 

изказвания, има ли въпроси? Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване да изпратим проекта за 

решение на министъра на финансите и на печатницата на БНБ за 

съгласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

 

Втора точка от дневния ред: Вътрешни правила за 

сключване на граждански договори от ЦИК. 

Има думата госпожа Солакова. Заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, Вътрешните правила се 

изготвят, за да може да се актуализират, съобразят със статута на 

ЦИК. Отменят предишните Вътрешни правила, приети през 2013 г., 

които са действали и действат корективно и към момента в ЦИК. 

Уреждат сключването, изпълнението, отчитането и контрола по 

изпълнението на договорите по Закона за задълженията и 

договорите (ЗЗД), които наричаме за краткост „граждански 

договори” в целия акт. Тези вътрешни правила бяха обсъдени на 

работна група, изпратени за последни бележки след отразяване на 
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корекциите въз основа на обсъждането по електронната поща. От 

госпожа Йосифова, госпожа Дюкенджиева и госпожа Бойкинова има 

бележки, които не са отразени в проекта, публикуван във 

вътрешната мрежа. 

В Общите положения, с оглед на това, че от Правилата по 

принцип отпадна процедурата за възлагане чрез граждански договор 

изпълнение на задачи на служители от администрацията, в чл. 3 

„външни лица” се налага да отпадне, тъй като по правило те би 

трябвало да са външни за изпълнение на съответната дейност, услуга 

или за получаване на съответен резултат в определен срок срещу 

възнаграждение. 

В частта относно подготовката и съгласуването сме се 

съобразили с практическите стъпки, които се следват при 

сключването на такива граждански договори. След като възникна 

такава необходимост, ЦИК възложи на директора да се изготви 

докладна записка, с която да се направи мотивирано предложение, 

включително както за обосноваване изпълнението на съответната 

работа, така и за съответното лице, с което се предлага да се сключи 

договор, обосновано предложение за възнаграждение, както и 

посочване на срока, в който трябва да се изпълни този договор. 

Към докладната записка трябва да се представи проект на 

договор, който преди това трябва да е съгласуван с отделни 

служители и звена в администрацията. 

Вътрешните правила са в папка „Работно заседание” и в 

папка „Предишно заседание”. 

В раздел „Сключване на гражданските договори” се опитахме 

да посочим, за да има предварителна яснота, какво задължително 

трябва да съдържа един проект на договор.  Извън реквизитите дата, 

имена на изпълнител, ЕГН и предмет на договора, срок, сума и 

начин на плащане, предлагаме да се включат клаузи относно 

договорните неустойки и отговорностите на страните при 

неизпълнение на договора, условия и ред за прекратяване, 

включително за развалянето. 
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Тук възникна един въпрос, който съм сложила като 

въпросителен в сиво. Макар да има един-два случая в практиката на 

ЦИК, има случаи, в които договорът, гласуван от ЦИК, не е 

подписан от изпълнителите. В тези случаи информация трябва да 

постъпи със съответна докладна записка в ЦИК, за да може тя да 

отмени своето решение за сключването на този конкретен договор. 

При необходимост, да възложи изпълнението на друго лице. В този 

смисъл, в чл. 8 предлагам със съответна редакция второто изречение 

на чл. 8 да стане, че „в случаите, когато проект на договор не е 

подписан от изпълнител, директорът на Дирекция „Администрация” 

внася докладна записка с предложение за решение”.  

Колеги, това, което установихме и на което винаги сме 

държали и в предишните правила го има, но не се изпълняваше по 

никакъв начин, е след сключването на всеки един договор да се 

възложи контролът по изпълнението му на конкретен служител в 

администрацията, за което може би трябва да се създаде регистър – 

дали електронен или не, е въпрос, по който въпрос служителят 

периодично трябва да информира директора на дирекция 

„Администрация” за изпълнението на договора. При всички случаи 

последният уведомява с докладна записка ЦИК, когато има 

неизпълнение – частично, пълно, лошо изпълнение и т.н. по 

съответен договор по доклад до него от служителя, който 

контролира изпълнението. 

В частта относно отчитане се опитахме малко по-подробно да 

уредим тази процедура по представянето на отчет от изпълнителя 

докладна записка, която да съдържа становище по изпълнението на 

този договор, тъй като те предшестват извършването на плащането. 

Във всички тези отделни етапи има извършване и на контрол от 

финансовия контрольор. Служител на тази длъжност има по щатно 

разписание в ЦИК. Плащането се извършва след изпълнение на 

договора и приключване на всички формални процедури. 
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Както казах, с тези правила се отменят Вътрешните правила 

от 2013 г. Приемат се с решение на ЦИК и се утвърждават от 

председателя. Влизат в сила от деня на решението на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за правила.  Първо концептуално по Правилата, ако има 

възражения, други предложения, после ще минем страница по 

страница. (Шум, реплики.) 

Колегата Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в третото изречение: 

„Периодично отчитане на служителя пред директора” може би е 

мястото да вмъкнем и „текущ контрол по изпълнение на 

договорите”, както сме заложили във Вътрешните правила за 

финансово управление  и контрол. Такъв контрол се извършва и към 

момента – предварителен и текущ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Други общи изказвания 

по правилата, преди да преминем към текстовете? 

Колегата Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Считам, че в задължителните реквизити 

не следва да има договорни неустойки и отговорност на страните. Те 

следват от закона по принцип. Там, където ще има неустойки, трябва 

за всеки конкретен случай. Това в никакъв случай не трябва да е 

задължителен реквизит. 

Горе пише, че договорите са по ЗЗД. Според мен е възможно 

и не знам дали обхващат и такива по Търговския закон, защото 

когато сключиш договор с търговец, приложим е Търговският закон, 

субсидиарно се прилага ЗЗД. 

В т. 8 второто изречение ми е абсолютно неясно, ако може 

авторът или докладчикът да го обясни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има едно предложение 

и два въпроса: първо, дали са само договори, дали са по ЗЗД или и 

по Търговския закон. 

Колегата Солакова. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с тези правила уреждаме 

само договорите по ЗЗД. Аз и в началото казах, че само за краткост 

ги наричаме след това граждански договори. 

В чл. 8, доколкото разбирам, второто изречение буди 

недоумение в какви случаи е приложимо. Във всички случаи, в 

които ЦИК има решение за сключване на договор, имаме минала 

съгласувателна процедура, включително има произнасяне на 

финансов контрольор. Тези процедурни правила изискват след 

съгласуването двата екземпляра на договора да се изпратят на 

изпълнител. Изпълнителят  сключва договора, връщат се двата 

екземпляра в ЦИК, главният счетоводител при условията на 

задължителния двоен подпис подписва договора за главен 

счетоводител и го предоставя за подпис на председателя на ЦИК 

след ново произнасяне на финансовия контрольор. Имаме случаи, в 

които изпълнителят не е подписал договора. Тези договори обаче 

фигурират в съответните регистри, където отделни етапи са 

изпълнени. В този случай ЦИК трябва да получи информация, че 

договорът не е подписан така, както е гласуван от ЦИК, от 

изпълнител, за да може (според мен) ЦИК да си отмени решението, 

макар че тук има предложение от председателя накрая да се допълни 

„за прекратяване”. Колкото и да е непрецизно, ще даде яснота за 

какво; както и ако продължава да има необходимост от възлагане на 

тази дейност, ЦИК трябва да обоснове ново решение за сключване 

на нов договор с ново лице. Това се има предвид.  

Колеги, по отношение на предложенията, признавам, по-

прецизно и по-ясно става дори само с добавянето на „одобрения 

проект”. Благодаря на колегата Ивков. 

В случаите, когато одобреният проект на договор не е 

подписан от изпълнителя, директорът внася за ново решение. Тогава 

няма нужда от прекратяване. 

Тъй като дълго разисквахме, пак казвам, ЦИК е органът, 

който решава има ли необходимост от сключване на договора. За да 

може формално да се извърши и да има яснота по една одитна 
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пътека от възникването на идеята и да има писмена следа, затова 

предложението формално го внася с докладна записка директорът на 

Дирекция „Администрация”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  От първото изказване 

не сме приключили. На два въпроса се отговори. Имаше 

предложение да не се уреждат в Правилата неустойките и 

отговорностите.  

КАТЯ ИВАНОВА: Тъй като в проекта коментираме 

разпоредбата на чл. 6 и задължителните реквизити, аз считам, че 

задължителен реквизит на всеки един договор са правата и 

задълженията на страните. Не го откривам и предлагам да бъдат 

включени. Те са не по-малко важни от предмета на договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Гласуваме 

предложението на колегата Ивков – да не са в задължителните 

реквизити на договорва неустойките и и отговорвностите. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 11 (Кристина 

Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 7 

(Александър Андреев, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева и Таня 

Йосифова).  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля за 

прегласуване, тъй като по технически проблеми моят вот не е 

отразен коректно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, две са 

основанията в тази точка – неустойки и отговорности на страните. 

Процедура по гласуване на предложението да не включваме 

във Вътрешните правила точката за неустойките и отговорностите, 

което е от реквизитите на гражданските договори. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 4 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков и Таня Цанева), против – 14 (Стефка 

Стоева, Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч 
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Солакова, Александър Андреев, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева).  

Колеги, нека започнем да гледаме Правилата страница по 

страница, защото концептуално против тях никой нищо не изказа. 

По стр. 1 има ли бележки, допълнения? 

Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, за коректност, още повече, 

че не бяха публикувани в мрежата от началото на заседанието, по чл. 

2 по бележките на госпожа Дюкенджиева думите „да гарантират” 

предлагаме да се заменят със „спазването” – „Имат за цел спазването 

на принципите за законност, прозрачност” и т.н. 

В чл. 3 „с външни лица” да отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Други корекции на 

текстовете по стр. 1 от проекта? Не виждам. 

По стр. 2, колеги? 

Колегата Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, поддържам направеното си преди 

малко предложение: след задължителните реквизити на договорите 

да попаднат правата и задълженията на страните. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, връщам се на чл. 6 

и имам редакционно предложение: вместо „договорни неустойки и 

отговорност на страните при неизпълнение на договора” предлагам 

да стане „отговорност на страните при неизпълнение на договора, в 

т.ч. неустойки и други санкции”, защото неустойката е само форма 

на отговорност. С оглед на концептуалния въпрос да кажа, че тук се 

предвиждат санкции и за двете страни – за възложителя и за 

изпълнителя. Освен неустойката има и други възможности за 

санкции, примерно спадане на цената или дори глоби. Виждал съм 

такива облигационни договори с глоби. Това е редакционното ми 

предложение по б. „и”. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Докладчикът приема 

допълнението. 

Колеги, други предложения, бележки по стр. 2? Няма. 

Преминаваме към стр. 3. 

По чл. 14 бих предложила да стане: „ЦИК изплаща 

договореното възнаграждение в размер и по начин, уреден в 

договора.” 

Други бележки по стр. 3? 

Докладчикът има допълнение по стр. 2 с оглед изказването на 

колегата Стефанова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В чл. 10 последното изречение – след 

Дирекция „Администрация” – „служител, който осъществява 

текущия контрол за изпълнението на договора и отчитането на 

извършената работа”. Следващото изречение става: „Периодично 

служителят се отчита пред директора. Директорът на Дирекция 

„Администрация” внася докладна записка в ЦИК в случай на 

неизпълнение по договора.” 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам чл. 4, ал. 1 да стане: 

„Предложението за сключване на граждански договор може да бъде 

внесено от председателя на ЦИК, от член на ЦИК или от директора 

на Дирекция „Администрация”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Друго предложение по 

това кой може да прави предложения? Обсъждахме много този 

въпрос. Предложението на господин Ивков е цялата ЦИК да може да 

прави предложения за сключване на граждански договори. 

Моля, процедура по гласуване на стр. 2. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 9 (Кристина Стефанова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – 8 (Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова и Мирослав Джеров) 
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Колеги, други бележки – по същество или редакционни, по 

проекта за Вътрешни правила за гражданските договори има ли? 

Госпожа Солакова – техническо предложение. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Техническа бележка: в чл. 6 първото 

изречение да стане ал. 1, а в ал. 2 да се структурират реквизитите. 

В чл. 10 – остава „отделен регистър за гражданските 

договори”, без „нарочен”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Правилата се приемат 

по решение на колективния орган. Председателят ги утвърждава 

същия ден.  

Ако няма други предложения, колеги, моля,  процедура по 

гласуване на Вътрешните правила за сключване, изпълнение и 

отчитане на граждански договори по ЗЗД на ЦИК с направените 

днес бележки и допълнения. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 1 

(Ерхан Чаушев). 

 

Преминаваме към точка трета: Доклади относно искания за 

отваряне на запечатани помещения. 

Колегата Войнов има думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № МИ-06-324 от 

1.06.2020 г. от кмета на община Тутракан и е относно отваряне на 

помещение във връзка с предаване на книжа с изтекъл срок за 

съхранение в Държавен архив – Силистра. Уведомяват ни, че в 

изпълнение на Решение № 1244-МИ на ЦИК със заповед е назначена 

комисия от длъжностни лица, на която е разрешен достъп до 

запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали. Книжата и материалите от местните избори от местните 
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избори 2015 г. са извадени, тъй като срокът им за съхранение е 

изтекъл и са предадени на експертна комисия. След това 

помещението отново е запечатано. Докладвам писмото за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колегата Арнаудов има 

думата. Заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Уважаеми колеги, в ЦИК е постъпило 

писмо от секретаря на община Мъглиж с вх. № МИ-06-325 от 

1.06.2020 г., с което ни питат за следното. Архивирането на изборни 

книжа и материали от избори, в които има РИК, а не ОИК, се 

извършва със заповед на кмета на общината. Архивираните 

документи не се предават в Държавен архив, а остават в архива на 

общината. Питат ни дали пак могат да приложат наше Решение  

№ 1244-МИ. В тази връзка съм подготвил писмо, с което им казваме, 

че „достъпът до запечатани помещения, определени за съхранение 

на изборни книжа, с цел тяхното архивиране се осъществява на 

основание т. 2.1 от наше Решение 1244-МИ.” Проектът на писмото е 

в папката с моите инициали за днешното заседание. Моля да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, процедура на 

гласуване на индивидуално писмо за ОИК Мъглиж. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в ЦИК е постъпило писмо от 

община Нова Загора с вх. № МИ-06-322 от 29.05.2020 г., с което ни 

изпращат протокол на комисия, назначена със заповед на кмета, за 

отваряне на запечатано помещение, копие от заповедта – за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Цанева има 

думата. Заповядайте. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви за сведение писмо от 

кмета на община Аксаково, с което ни уведомява за извършено 

отваряне на запечатано помещение, спазвайки нашите решения – за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Стойчева, 

заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам постъпило писмо от кмета на община 

Тервел относно отваряне на архивно помещение в сградата на 

общината, в което се съхраняват изборните книжа от изборите за 

членове на Европейски парламент  през 2019 г. Към писмото са 

приложени заповед на кмета за назначаване на комисия и протокол 

на същата комисия за извършените действия. Помещението е 

отворено по повод искане по образувано досъдебно производство. 

Докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Друг доклад по тази 

точка няма.  

 

Преминаваме към точка четвърта: Искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Колегата Димитров има думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател. 

С № на преписката МИ-27-190 от 22.05.2020 г. председателят 

на ОИК в Севлиево е поискал да бъдат изплатени 3 дежурства и 

3 заседания. Направих справка на сайта на ОИК. Всичко е отразено 

коректно, както и в преписката. И трите заседания са свързани с 

въпроса за прекратяване мандата на господин Ботев – общински 

съветник от местна коалиция, и замяната му със следващия. Поводът 

е, че има търговски отношения с общината. Той си има фирма. 

Заседанията, както и прехождащите ги дежурства са свързани с 

изготвянето на документи, обръщането към Агенцията по 

вписванията, общината, за да се установят фактическите основания. 

Последното дава шанс на господин Ботев да възрази. Дали е 
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възразил не е описано. Неговият мандат е прекратен. Общата 

стойност на исканата сума е 1930 лв. заедно с осигурителните 

вноски е 2566,90 лв. Има контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да изплатим тази сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги, 

ОИК Севлиево – 3 дежурства и 3 заседания. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Пропуснах да кажа, че дежурствата 

са изпълнявани едновременно от председателя, заместник-

председателя и секретаря. На всички дежурства са приемани 

документи, готвени са чернови за решения, които са вземани на 

следващия ден на заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли изказвания, 

въпроси към докладчика? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение за одобряване изплащането на възнаграждение на ОИК 

Севлиево.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Николай Николов, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

Колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам постъпило искане за изплащане на 

възнаграждение на членове на ОИК – Ихтиман за проведено 

заседание на 15.05.2020 г. Към искането е приложена счетоводна 

справка и контролен лист. Стойността на исканите възнаграждения 

заедно с осигуровките е 714,21 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпроси има ли, 

колеги? Не. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение за одобряване изплащането на възнаграждението на ОИК 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Николай Николов, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане за  изплащане на 

възнаграждение е за членовете на ОИК – Сливница за дадено 

дежурство на 18.05.2020 г. от председател и секретар и проведено 

заседание на 19.05.2020 г. Стойността на исканите възнаграждения 

заедно с осигуровките е 835,24 лв. Преписката е окомплектована в 

цялост, придружена от съответния контролен лист и счетоводна 

справка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси? Не 

виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение за одобряване възнаграждението на ОИК Сливница. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Николай Николов, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

Колега Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви искане за изплащане на 

възнаграждение за проведени две дежурства от ОИК – Варна на 

24.04. и на 27.04.2020 г. от председател и член. Дежурствата са били 

за изготвяне на писмени становища по две различни 

административни дела. Колеги, сумата на двете дежурства е 234,08 

лв. Предлагам да бъдат одобрени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли други 

въпроси? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване на предложеното от госпожа 

Цанева протоколно решение. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Николай Николов, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Колегата Николов има думата. Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

искане за изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-194 от 

28.05.2020 г. на ОИК – Плевен. Иска се за изплащане на дежурство, 

сторено на 16.05.2020 г. от председател и член на Комисията, а също 

така за изплащане на заседание, на което са присъствали 14 членове 

на Комисията на 18.05.2020 г. На дежурството е подготвено 

заседанието. На заседанието е разгледана молба за изплащане на 

изпълнителен лист, по което е прието Решение № 273. Преписката е 

окомплектована в цялост. Има становище на финансовия 

контрольор. Моля за протоколно решение, с което да се утвърди 

разход в размер на 884,45 лв. общо за дежурството на 16 май и 

заседанието на 18 май. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева, Николай Николов и 

Цветанка Георгиева).  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Отново от ОИК – Плевен с вх. № 

МИ-27-198 от 1.06.2020 г. има искане за изплащане на 

възнаграждение за дежурство, проведено на 25.05.2020 г., съответно 

за заседание, проведено на 26.05.2020 г. На 25.05.2020 г. са 

присъствали двама членове на комисията – председател и член, на 

26.05.2020 г. Комисията в състав от 14 членове са приели решение 

по постъпила молба за изплащане на съдебни разноски.  
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Друга молба, друго решение № 274 е прието. Преписката е 

окомплектована в цялост. Предлагам протоколно решение за 

утвърждаване на разход на стойност 884,45 лв. за дежурството на 

25 май и заседанието на 26.05.2020 г. Сумата е с осигурителните 

вноски. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги. 

Ако няма изказвания, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Силвия Стойчева, Николай Николов и Цветанка Георгиева), против 

– 1 (Силва Дюкенджиева).  

Господин Ивков има думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Във вх. № МИ-27-189 се съдържа искане 

за изплащане на възнаграждение за проведените от ОИК – 

Септември заседания на 15.05.2020 г. и на 20.05.2020 г. На двете 

заседания са приети две решения. Присъствали са на 15.05.2020 г. 

председател, заместник-председател, секретар и 8 членове. На 

второто заседание на 20.05.2020 г. са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, секретар и 9 членове. С 

осигурителните вноски сумата е 1318 лв. общо. Има приложени два 

протокола и две решения. Първия път са се запознали с въпроса и са 

отложили вземането на решение, защото са блокирали, втория път 

не са взели никакво решение. Събирали са се. Протоколите им обаче 

са толкова дълги, че предлагам да се одобрят исканията им, както са 

направени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги. 

Ако няма изказвания, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева).  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващата преписка е с вх. № МИ-27-

185 от 21.05.2020 г. Има искане, подписано от председателя на 

ОИК – Стамболийски за изплащане на възнаграждение за дадени от 

нея самата и от един член дежурства на 16.04.2020 г. – от 

председател и член, на 21.04 – от председател и член, и на 

23.04.2020 г. – само от председател. Прилагат купища документи. 

Дежурствата са по пристигнало дело, с което е трябвало да се 

запознаят, председателят да възложи на члена, последният да 

състави разни становища. Спечелили са делото. Подписано е само от 

председател, но предлагам искането да се удовлетвори. Има 

счетоводна справка и контролен лист. Сумата е 297,92 лв. общо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева).  

 

Преминаваме към точка пета: Доклади по дела, жалби, 

сигнали и административнонаказателни преписки. 

Има думата госпожа Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

постъпило писмо с вх. № МИ-15-329 от 28.05.2020 г. от ОИК –

Гурково. Със същото председателят и секретарят ни уведомяват, че 

приетото от тях решение № 109-МИ от 13.05.2020 г. е влязло в сила. 

Изпращат ни препис от същото. Да припомня, че повод за това 

решение е постъпило писмо от Окръжна прокуратура – Стара Загора 

в ОИК – Гурково. Писмото препраща по компетентност сигнал, 
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подаден от физическо лице, за извършено нарушение от страна на 

кмета на община Гурково. Става дума за отстраняване на 

несъвместимост в сроковете по ЗМСМА. Решението, което 

Комисията е приела, е при условията на чл. 85, ал. 4 от ИК. То е 

влязло в сила, не е обжалвано. Докладвам писмото за сведение. 

Втория доклад, ако си спомняте на 28.05.2020 г. на 

предходното заседание колегата Бойкинова Ви докладва обявление 

от Русенския районен съд, Първи наказателен състав, по 

административно наказателно дело 92 от 2020 г. След заседанието 

решението е разпределено на мен. След като се запознах със същото, 

считам, че има достатъчно основания за подаване на касационна 

жалба срещу това решение на Русенския районен съд. Докладвам Ви 

го за запознаване. В четвъртък на заседанието ще Ви предложа 

проект на касационна жалба, който да бъде одобрен от Комисията и 

изпратен в 14-дневния срок чрез Районен съд – Русе, до съответния 

Административен съд като касационна инстанция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги.  

Ако няма изказвания, процедура по гласуване.  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева).  

Госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам за сведение писмо от ОИК – Сливница, с 

което ни изпращат заверено копие на влязъл в сила съдебен акт, 

постановен по адм.д. 1438 от 2019 г. по описа на АС – София-област, 

както и заверено копие на Решение № 91 от 19.05.2020 г. на ОИК 

Сливница в изпълнение на цитираното съдебно решение, което 

засяга обявяване на действителните резултати от изборите  за 

общински съветници в община Сливница. В резултат на подадена 
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жалба от ПП ГЕРБ е назначена експертиза, която установява, че 

неправилно са отчетени от секционните избирателни комисии 

действителните гласове за ПП ГЕРБ и за Местна коалиция „БСП за 

България, АБВ”, в резултат на което е настъпила промяна с един 

мандат в  разпределението на партиите, като за ПП ГЕРБ се 

увеличава с един брой, а за Местна коалиция „БСП за България, 

АБВ” се намалява с един мандат. Докладвам го за сведение. 

Изпратени са ни заверени копия от решенията на съда и на ОИК 

Сливница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Госпожа Бойкинова 

има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, искам да направя 

допълнение към един доклад, който докладвах на предходно 

заседание на 28.05.2020 г. Това беше заявлението на госпожа 

Десислава Георгиева, която ни представи оригинален изпълнителен 

лист. В моя доклад Ви уведомих, че съгласно изпълнителния лист 

ЦИК е осъдена да заплати сумата от 2840,96 лв. обезщетение за 

претърпени от нея имуществени вреди под формата на пропуснати 

ползи, както и разноски 989,60 лв. Пропуснала съм да Ви докладвам 

още едни разноски в размер на 429 лв. пред ВАС. С това правя 

допълнение към моя доклад. Моля Ви да гласуваме повторно 

изплащането на трите суми, цитирани в изпълнителния лист. 

Общата сума е 4259,56 лв. Има и контролен лист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги.  

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване за 

одобряване на коригираните суми. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов,  

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),  

против – 1 (Ерхан Чаушев).  
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в папката с моите 

инициали с вх. № МИ-08-66-1 Ви докладвам писмо от 

Конституционния съд (КС), с което ни изпращат препис от две 

определения на КС по две дела – № 5 и № 6. Едното дело е 

образувано по искане на народните представители от 44-ото НС до 

КС за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на 

чл. 41, ал. 2, т. 5.  

Другото дело № 6 е образувано по искане на тричленен 

състав на III отделение на ВАС. С определение КС ги е приел за 

съвместно разглеждане и решаване. Съгласно тези определения ЦИК 

е конституирана като заинтересована институция. Дадена ни е 

възможност в 30-дневен срок, считано от получаване на настоящото 

писмо, да представим становище по направеното искане. Напомням, 

че съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2, т. 5 ОИК прекратява 

предсрочно пълномощията на кмет или на общински съветник при 

неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3, а чл. 41, ал. 3 казва, 

че при възникнала несъвместимост в едномесечен срок от обявяване 

на изборните резултати съответно кметът или общинският съветник 

предприемат необходимите действия за прекратяване на дейността 

или за освобождаване от заеманата длъжност, която е несъвместима. 

Уведомяват за това писмено председателя на Общинския съвет и 

ОИК. Такава е нормата. Както народните представители, така и ВАС 

считат, че тази разпоредба е противоконституционна и противоречи 

на Конституцията. Предлагам да се запознаем с искането на 

народните представители и на ВАС и ако преценим, да изготвим 

становище в 30-дневен срок. И двете определения, и писмото са в 

папката с моите инициали. МИ-08-66.  

Уважаеми колеги, в моя папка е касационната жалба до АС – 

София-град. В предходно заседание Ви докладвах решение на СРС, 

с което е отменено наше решение. Предлагам да гласуваме 

касационната жалба, като в нея с подробни съображения излагаме 

позицията на ЦИК за неприложимостта на разпоредбата на чл. 40, 

ал. 2, тъй като в ИК има специална процедура по започване на 
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административнонаказателното производство, а именно то започва с 

производство по установяване на нарушение. Поради това ЦИК не 

съставя актовете за установяване на административни нарушения в 

присъствието на нарушителите. Ние им ги връчваме. Съответно по 

тях постъпват възражения. Считаме, че това не е съществено 

нарушение на процесуалните правила, тъй като не им се нарушава 

правото на защита. Видно от доказателствата по делото, има и 

възражения по акта. От жалбата е видно, че същите са запознати с 

извършеното от тях нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Ако няма изказвания, 

процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Емил Войнов,  Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева).  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

уведомление от СРС, с което ни уведомяват, че с решение по дело 

17341 по описа за 2019 г. на СРС е отменено Решение 1357-ЕП на 

ЦИК, с което е наложена глоба на господин Марешки за нарушение 

на разпоредбата на чл. 183, ал. 4. Както и в предходните докладвани 

решения на СРС, така и в това решение основните мотиви за отмяна 

на решението на ЦИК е нарушението на разпоредбата на чл. 40, ал. 1 

от ЗАНН. Актът е съставен е в отсъствието на нарушителя и същият 

не е поканен. Предлагам да се обжалва това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Процедура по 

гласуване, колеги, ако няма изказвания. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов,  Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 
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Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева, против – 1  (Кристина Стефанова).  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Продължавам с много призовки. 

Колеги, през месеците юни и юли има насрочени през ден дела, в 

които е призована госпожа Стоева като актосъставител. 

На 8.06.2020 г. от 9,30 ч. СРС има насрочено дело. Получена 

е призовка за ЦИК и госпожа Стоева. 

На 17.06.2020 г. – Трети състав, делото е 47-07 от 2020 г. от 

13.30 ч. За същата дата сме призован господин Арнаудов и аз като 

свидетели. 

На 22.06.2020 г. от 14.,15 ч., за която дата е призована 

госпожа Стоева. 

На 25.06.2020 г. от 14,45 ч. в СРС е призована госпожа 

Стоева и ЦИК, като по това дело имаме указания да представим и 

доказателства, които ще бъдат изпълнени и представени по делото. 

Докладвам Ви също така, че на 16.06.2020 г. има още едно 

дело от 10,00 ч.,, на което също е призована госпожа Стоева. 

На 30.06.2020 г. от 13,30 ч. на 116 състав, призована е 

госпожа Стоева. 

На 18.06.2020 г. има дело от 11,10 ч. Призовката е за ЦИК. 

На 25.06.2020 г. имаме дело, на което с призовката се 

уведомяваме, че при неявяване без уважителни причини ще бъде 

наложена глоба на председателя на ЦИК. Делото е за 14,15 ч. По 

това дело също имаме указания да представим допълнителни 

доказателства. 

На 8.07.2020 г. от 10,30 ч. също има насрочено дело, по което 

също трябва да представим доказателства. По него е призована 

госпожа Стоева. 

На 29.06.2020 г. е призована госпожа Стоева, както и ЦИК. 

На 18.06.2020 г. има още едно дело на Първи състав от 

14,40 ч. със задължителни указания, че процесуалният представител 

на ЦИК трябва да се яви с маска и ръкавици. (Смях, оживление.) По 

това дело е призована и госпожа Таня Йосифова. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължаваме, колеги, 

с точка шеста: Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Колегата Джеров има думата. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги, с вх. № в папката с моите инициали от днес НС-09-2 

от 28.05.2020 г. сме получили с копие до ЦИК от прокурор Попов от 

Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев постановление за 

прекратяване на наказателното производство, в което се казва, че 

той прекратява наказателното производство № 755 от 2019 г. по 

описа на РП – гр. Гоце Делчев, досъдебно производство № 76 от 

2019 г., водено срещу Е. М. Ш.от с. Слащен, област Благоевград, за 

извършено престъпление по чл. 169 от НК. Докладвам 

постановлението за сведение. 

По мой доклад от 28.05.2020 г. с вх. № ЕП-09-86 следовател 

Димитров ни моли да предадем оригиналите от декларациите по 

чл. 33, ал. 2 и чл. 350 от ИК по отношение на изброени лица със 

съответни ЕГН, както и списък на гласували в избирателна секция 

под съответен № в Прага, Чешка република, съдържащ имената и 

подписите на изброените лица. В тази връзка съм подготвил писмо, с 

което Ви моля да се запознаете. То е в папката с моите инициали от 

днес № 3782. В тази връзка изпращаме на Градска прокуратура и 

Следствения отдел, съответно до следователя Димитров изисканите 

по образуваното производство копия на съответните документи, 

както са изброени в списъка. Моля да погледнете изготвеното писмо 

и да вземем решение, с което да го изпратим в съответния вид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли изказвания, 

колеги, въпроси към колегата Джеров? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване на предложеното писмо. 

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

Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 
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Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ивков има 

думата по т. 6. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Писма в папката с моите инициали ЕП-

09-87 от 22.05.2020 г. и ЕП-09-88 от същата дата, отнасят се за 

същото, което докладва Джеров, но за други хора. Предлагам да ги 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, процедура по 

гласуване на предложените писма. 

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

Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.) 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Съгласно най-новата практика на ЦИК 

моля да се подложи на гласуване протоколно решение по преписка 

ЕП-09-90 от 29.05.2020 г. По моя преценка е необходимо да се 

отвори запечатаното помещение, където се намира документацията 

за гласуването извън страната, секция в Атина. Иска се от 

Прокуратурата на Република България. Предлагам всички колеги да 

се присъединят към гласуването с оглед подобни преписки и 

икономия на време. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли колеги, които 

имат такива искания? Към днешна дата няма. 

Моля за гласуване на предложеното протоколно решение за 

отваряне на запечатаното помещение по искането на докладчика 

колегата Ивков. 

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

Силва Дюкенджиева, Кристина Стефанова, Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.) 
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Колегата Баханов има думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-89 от 

28.05.2020 г. сме получили постановление за прекратяване на 

наказателно производство от РП – Добрич. Лицето е имало за 

постоянен адрес Добрич, но по настоящ адрес е в Република Турция. 

На 26.05.2019 г. е упражнило правото си на глас, като е дописан в 

избирателния списък и собственоръчно е попълнил предоставената 

му от членовете на СИК декларация пред СИК, че не гласува и няма 

да гласува на друго място. Разпитани са всички членове на СИК, 

включително и дъщерята на въпросното лице. Той не е разпитан, тъй 

като здравословното му състояние не е позволявало да отиде на 

разпит с оглед на епидемиологичната обстановка в страната. Казва, 

че не е напускал Република България от 2001 г. и постоянно живее в 

Добрич. Допуснат е да гласува, тъй като един от членовете на 

Комисията казал, че го познава и постоянно живее в Добрич. 

Прокурорът е направил изводът, че въпреки че самото престъпление 

по чл. 168, ал. 1, е формално извършено, има от обективна страна 

извършено престъпление, а именно гласува лице, което не е имало 

право да гласува, тъй като няма настоящ адрес в Република България 

или в страна – членка на ЕС. От субективна страна счита, че липсва 

форма на вина пряк умисъл и не е имало намерение на лицето за 

настъпване на обществено опасни последици от това гласуване. 

Лицето не е целяло настъпването на такива обществено опасни 

последици от своето деяние. Поради това прокуратурата счита, че от 

обективна страна не е налице осъществяване на признаците на 

предвиденото в НК престъпление от общ характер. Постановява 

прекратяване на наказателното производство. Предлагам да остане 

за сведение. 

Извинявам се, че докладвам тук, тъй като имаше една 

поправка, която трябваше да бъде извършена. С вх. № МИ-27-199 от 

1.06.2020 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждение от 

ОИК – Благоевград, подписано от председател и заместник-

председател, подпечатано с печата на ОИК – Благоевград. Искането 
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е за заплащане на много дежурства: на 27.04.2020 г. от председател и 

двама членове за подготовка на материали за заседание на ОИК на 

28.04.2020 г.; изготвяне на копие на решение на АС – Благоевград и 

ВАС – София. На 28.04.2020 г. – заседание в пълен състав на ОИК 

във връзка с писмо от АС – Благоевград, и вземане на решение за 

предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на община 

Благоевград, приложено е към протокола. Дежурство на 

30.04.2020 г. от председателя и секретаря за подготовка на преписка 

и приемане на решение за изпращане в АС – Благоевград по дело 

364 съгласно разпореждане на съда. На 3.05.2020 г. отново 

дежурство на заместник-председател и двама членове за подготовка 

на материали за заседание на ОИК на 4.05.2020 г. и справка до ЦИК. 

На 4.05.2020 г. – заседание, описано е точно кои са участвали в 

заседанието във връзка с писмо от Специализирана прокуратура – 

Благоевград и вземане на две протоколни решения. На 5.05.2020 г. – 

дежурство от председател и секретар за съставяне, подписване и 

изпращане на писмо до секретаря на община Благоевград. На 

7.05.2020 г. – дежурство от председател за участие в дело 364. На 

10.05.2020 г. – дежурство от трима членове за подготовка на 

материали за заседание на ОИК на 11.05.2020 г. и копие до АС – 

Благоевград, изискани по дело 364, копие на писма до КОМПИ, 

Заседание на 11.05.2020 г. Дежурство на 12.05.2020 г. от 

председател… Тук има промяна, тъй като бяха писали две дежурства 

за председателя. Погледнах справката. Едното е било за участие в 

делото, а другото – за изготвяне на писмо до ОИК – Сандански. 

Казах това да се коригира и да му бъде изплатено само едно 

възнаграждение за едно дежурство на този ден. На 15.05.2020 г. – 

дежурство от председателя. На 19.05.2020 г. – дежурство от трима 

членове. На 25.05.2020 г. – заседание във връзка с писма на ЦИК за 

изискване на обяснения от ОИК – Благоевград, депозиране на 

обяснения и съставяне на писмо до ЦИК. На 21.05.2020 г. – 

дежурство от председател, заместник-председател и член за отваряне 

на помещение. 
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Доста искания са направени от ОИК – Благоевград, защото 

там върви процедура по вземане на решение за евентуално 

отстраняване на кмета на Благоевград. Във връзка с това са 

проведени заседания в АС – Благоевград. Това е наложило 

провеждането на толкова голям брой дежурства и заседания от 

страна на ОИК – Благоевград. Общата сума е 3947,44 лв. за 

докладваните от мен дежурства и заседания на посочените дати. 

Изготвен е контролен лист, има счетоводна справка. Към всички 

искания са приложени доказателства за тяхното законосъобразно 

извършване. Предлагам да вземем решение, с което да уважим 

искането на ОИК – Благоевград за изплащане на исканите 

възнаграждения за проведените от същата дежурства и заседания. 

Благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси към 

докладчика? Няма. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Колега Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с протоколно решение 

от 28.05.2020 г. ЦИК взе решение да бъде изплатено възнаграждение 

за проведени заседания и дежурства на ОИК – Добрич. С писмо с вх. 

№ МИ-27-192 от 29.05.2020 г. от Комисията ни уведомяват, че в 

решението няма никакъв проблем, но в изпратената им с наше писмо 

справка са допуснати технически грешки. На датата 8.05.2020 г. е 

изписано дежурство, вместо така, както е докладвано – заседание. 

има техническа грешка и в отразения брой на присъствалите членове 

на това заседание. 
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В същата справка от дата 22.05.2020 г. вместо заседание е 

отразено дежурство. Те молят да бъдат отстранени техническите 

грешки в посочения смисъл. Повтарям: в самото решение няма 

грешка, сумите са точни. Въпросът е в самата справка. 

Предлагам с протоколно решение да им бъде изпратена нова 

справка с наше писмо с точното отразяване на проведените 

заседания и дежурства от членовете на Комисията и точния брой на 

всяко заседание и дежурство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля,  

процедура по гласуване да се изпрати нова справка, в която да няма 

техническа грешка. Разбрахме, че в протоколното решение на ЦИК 

няма грешка. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

 

Преминаваме към точка Разни. 

Колеги, правя предложение да бъдат прекратени 3 договора 

за наем № 1 от 4.07.2014 г., № 7 от 13.03.2018 г. и № 176 от 

1.07.2019  г. с едномесечно предизвестие, считано от 4.07.2020 г., 

когато е датата на първия договор, който прочетох. 

Колегата Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви постъпили 

заявления в тази връзка с вх. № ЦИК-00-348 от 2.06.2020 г., № ЦИК-

00-347 от 2.06.2020 г. във връзка с ЦИК-00-224 от 25.03.2020 г. и 

ЦИК-00-346 от 2.06.2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване на протоколно решение в 

казания по-горе смисъл. 
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Колеги, в папката с моите инициали ще видите писмо до 

областния управител на област София-град господин Николай 

Пехливанов с искане да се предоставят на ЦИК ведомствени 

жилища, защото имаме членове, които нямат годни за обитаване 

жилища в София и това пречи на изпълнение на техните служебни 

задължения. Това създава неудобства. Моля, вижте проекта за 

писмо. Очаквам Вашите допълнения, бележки. Предлагам писмо със 

същото съдържание да отправим и до госпожа Караянчева – 

председател на Народното събрание, да попитаме дали от техния 

ведомствен фонд няма празни жилища, които не са необходими за 

техните нужди. Две писма с едно и също искане. Не виждам 

изказвания. 

Колеги, моля,  процедура по гласуване да изпратим двете 

писма до областния управител на София-град и до председателя на 

парламента. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Колега Николов, заповядайте, имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо-предложение с вх. 

№ ЦИК-00-153-3 от 27.05.2020 г. Конкретен обучителен център ни 

предлага участие в обучение на тема „Защита на личните данни и 

практика на институциите. Какво промени КОВИД-19 в сферата на  
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личните данни?” – е на 11 и 12.06.2020 г. Участват член на 

Комисията за защита на личните данни, адвокат и съдия в 

Административния съд. Представя се практиката на тази комисия по 

повод защитата на личните данни, съдебната практика, а също така и 

един нов документ – тълкувателно решение на самата Комисия за 

защита на личните данни относно защита на данните в трудови и 

служебни правоотношения. Цената е 120 лв. без ДДС. Все още има 

време за записване. Това е за сведение. 

Докладвам, че с вх. № ЦИК-00-306 от 15.05.2020 г. е 

постъпил третият информационен бюлетин за годината на 

Комисията за защита на личните данни. Може да го видите в папка 

„Местни избори. Информационни бюлетини на КЗЛД”. Той също е 

под знака на КОВИД-19, третира указания на Европейска комисия 

относно издаване на приложения за защита на личните данни, на 

Европейския комитет за защита на личните данни, а също така и 

специални указания на КЗЛД относно защитата на личните данни 

при преминаване през КПП-ата, които бяха изградени на областните 

центрове. Вътре е публикуван отчетът на КЗЛД за 2019 г., депозиран 

пред Народното събрание. Това са двата въпроса за сведение. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колега Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, получени са писма с вх. № ЦИК-00-500.6 от 

27.05.2020 г. и ЦИК-00-507 от 28.05.2020 г. Писмата са от F-Secure 

Corporation. С първото писмо ни рекламират нова версия на 

антивирусен софтуер. С второто писмо ни канят на лекция на 

световноизвестни експерти по киберсигурност, която ще се излъчва 

онлайн на 3.06.2020 г. Докладвам двете писма за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колега Андреев, 

заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

постъпило писмо с вх. № ЦИК-11-58 от 28.05.2020 г. – на мой 
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доклад и на колегата Стефанова от Б. Б., във връзка с приетата вече 

пътна карта за ЕДЕГ счита, че същата не съответства на 

очакванията, които има по отношение както на форматирането на 

самия материал, така и по отношение на съдържащата се в нея 

информация. Той предлага да се отмени пътната карта и същата да 

бъде подложена на обществено обсъждане, преди да бъде приета. 

Считам, че няма основания за това. Още повече с оглед на 

информацията, която се съдържа, тя е пълна по отношение на 

етапите. Разбира се, всеки би могъл да има различно виждане какво 

трябва да съдържа една пътна карта, затова предлагам да остане за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги, въпроси?  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

постъпило писмо от А. А. – национален координатор на Република 

България по изпълнението на Регламент 2018/1724 във връзка с 

осигуряването на единен електронен портал, на който да бъдат 

качвани електронни услуги и процедури, които могат да бъдат 

изпълнявани в рамките на Европейската общност като форма на 

сътрудничество и обмен на информация по отношение както на 

гражданите на Европейския съюз, които пребивават на територията 

на страната, така и по отношение на българските граждани, които 

пребивават в чужбина. В тази връзка преди време на предходно 

заседание беше докладвана заповедта, с която беше сформирана 

групата към ДАЕУ, която отговаря за попълването на информация 

във връзка с този единен електронен портал. В тази работна група 

има лице от нашата администрация, което участва в групата. 

Колегата Войнов беше подготвил отговор на въпроси от списъка от 

процедури, които трябва да бъдат подготвени. Дадохме информация. 

От всички процедури и  адресатите на първоначалното 

писмо,  във връзка с Приложение № 2 към Регламент 2018/1724 са 

одобрени 21 процедури, които могат да бъдат извършени изцяло 

като услуга по електронен път, тоест от подаването на заявлението 

до получаването на съответния документ или удостоверение. В тях 
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не са включени услуги, които да се отнасят към изборния процес, и 

информацията, която ние даваме. 

С оглед на това и допълнителното писмо, което беше 

пристигнало на 29.05.2020 г. под същия номер с № /3 господин А. 

казва, че искат обратна информация и съответно преглед само на 

онези, които се идентифицират в една от тези 21 услуги на 

Приложение 2 от Регламент 2018/1724, в които не фигурират такива, 

които са от компетентността на ЦИК. С оглед на това моето 

предложение е този доклад да остане за сведение. Тъй като той е 

разпределен не само на мен, но и на колегите Войнов и Арнаудов,   

ако имат нещо да добавят, да го направят, за да приключим 

преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Другите двама колеги, 

имате ли   предложения? Нямате. 

Колега Цанева, заповядайте, имате думата. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-57 Ви докладвам 

за сведение писмо от АСЕО, с което ни уведомяват, че на 

4.06.2020 г. от 14,00 ч. ще се проведе вторият онлайн симпозиум на 

органите за управление на избори в Европа. Темата основно ще бъде 

предизвикателствата по време на пандемия по отношение на това 

дали да се провеждат, или да бъдат отлагани изборите. 

Писмо от A-Web (Ей Уеб) Корея, което е въпросник. Ще го 

разгледаме на по-късен етап. Той е за участниците от нашата 

комисия, които са се обучавали по обучителната програма на Ей Уеб 

в предходни години, дали е била полезна като съдържание и т.н. 

Засега докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Баханов има 

думата. Минал е докладът. 

Колегата Стефанова има думата в т. Разни. Заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, на 28.05.2020 г. се 

проведоха вторият и третият етап от процедурата по подбор за 

заемане на длъжността главен експерт информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ). Присъстваха двамата одобрени 
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кандидати. Беше им предоставен тест за решаване. От втория етап на 

подбор единият от кандидатите получи по-малко от минимума от 13 

точки на теста. Това е М. Д. и не премина към следващ етап от 

интервюто. П. И. бе допуснат с 16 точки на следващ етап Интервю. 

Комисията проведе интервю с кандидата. След обсъждане в 

комисията на кандидатурата му предлагаме на ЦИК да не се сключва 

трудов договор с този кандидат. Комисията от подбора и 

процедурата предлага да бъде насрочена нова процедура за подбор 

за длъжността главен експерт ИКТ. Протоколът е публикуван във 

вътрешна мрежа в папката с моите инициали. Предлагам на ЦИК да 

го приеме, както и да бъде публикуван на сайта на Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли изказвания, 

въпроси, колеги? Няма. 

Моля,  процедура по гласуване на предложеното протоколно 

решение, както и на второто предложение – да се качи на сайта на 

ЦИК. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, получили сме по 

електронната поща благодарствено писмо от госпожа Д. – адвокат, 

във връзка с исканото от нас и препратено към Столична община 

удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колегата Солакова има 

думата по т. Разни заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, от Националния 

статистически институт (НСИ) сме получили писмо, с което искат да 

ги уведомим имаме ли средства по бюджета за стоки и услуги, 

свързани с околна среда. Изготвен е проект на писмо, което 
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предлагам да изпратим и да ги уведомим, че ЦИК няма такива стоки 

и услуги с екологична цел. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, процедура по 

гласуване на предложеното писмо. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви за сведение 

докладна записка с приложена номенклатура на делата в ЦИК с 

посочени срокове за съхранение. Знаете, те бяха изготвени в 

началото на годината, разгледани от постоянната експертна комисия 

в ЦИК на работно заседание. Нашите бележки са отразени в 

последната реакция, но тъй като това е важен въпрос, свързан с 

отмяна на примерния списък, утвърждаван досега от Централния 

държавен архив, сега ще бъде вече част от уредбата с 

номенклатурата. Затова предлагам днес да не стане, тъй като имаме 

много дълъг дневен ред. На следващо заседание на работна група да 

се включи за обсъждане.  

Моля да се запознаете, номенклатурата е публикувана във 

вътрешната мрежа. 

Докладвам Ви само за сведение на този етап следното. 

Получихме писмо от администрацията на МС. Съгласуват без 

бележки условията и реда за изработка на изборни книжа и 

материали, включително и на бюлетини. Изчакваме и другия проект 

да бъде съгласуван, тъй като в едното решение ще има позоваване на 

другото, за да няма нужда от корекция на номера на решението.  

Докладвам Ви писмо от отдел „Административно 

обслужване” В Народното събрание с представени фактури на обща 

стойност 200,20 лв. за изпратени изходящи писма от ЦИК за месец 

май 2020 г. Съгласно наше принципно решение имаме справка, 
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изготвена от деловодството, съгласувана с директора на Дирекция 

„Администрация”. Предлагам да одобрим плащането с оглед 

извършената проверка на изпратената кореспонденция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Процедура по 

гласуване, колеги. 

 Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам да изпратим писмо до 

председателя на Комисията по досиетата с информация за 

извършените промени и данните за новоназначените членове в ОИК 

за периода, включително 2.06.2020 г. за извършване на проверка по 

компетентност. Самите списъци и писмото са публикувани във 

вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси? Не 

виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на писмото до 

Комисията по досиетата да извърши необходимите проверки. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от счетоводството на 

Народното събрание сме получили оправдателни счетоводни 

документи за разходи, извършени за сметка на ЦИК, за месец април 

2020 г. на обща стойност 2998,99 лв. Предлагам да възложим 

извършване на проверка и плащане, в случай че всичко е коректно. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване да се извърши проверка действителни ли са 

разходите и да ме упълномощите да извърша плащането. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпило е писмо 

от НСО с приложена фактура на стойност 18,00 лв. за техническо 

обслужване на предоставен автомобил. Предлагам да одобрим 

плащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване 

за заплащане на разход от 18,00 лв. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,  Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева, против – 1 (Ивайло Ивков).  

Други колеги? Не виждам. 

Поради изчерпване на дневния ред, колеги, закривам 

заседанието. Насрочвам следващото заседание на 4 юни 2020 г., 

четвъртък, от 10,00 ч. 

 

(Закрито в 13,45 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 


