
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 213 

   

На 9 юни  2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение за осъществяване на контрол при 

отпечатване на бюлетините. 

 Докладва: Севинч Солакова 

2. Проект на решение за условията и реда за изработка на 

изборни книжа и материали. 

 Докладва: Севинч Солакова 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Докладва: Бойчо Арнаудов 

4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладват: Николай Николов, Цветанка Георгиева 

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

наказателни преписки. 

 Докладва: Мария Бойкинова 

6. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

 Докладват: Ивайло Ивков, Силва Дюкенджиева 

7. Разни. 

 Докладват: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

 Емил Войнов, Димитър Димитров, Силва Дюкенджиева, 

 Николай Николов, Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 
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Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

ОТСЪСТВА:  Катя Иванова. 

 

Заседанието бе открито в 10,05 ч. от госпожа Кристина 

Стефанова – заместник-председател, и председателствано от 

госпожа Кристина Стефанова и госпожа  Стефка Стоева – 

председател на Комисията.  

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Здравейте, уважаеми колеги! Започваме днешното заседание. От 

заседанието днес отсъства госпожа Иванова, която е в редовен 

годишен отпуск. Госпожа Стоева е в Районния съд, ще закъснее 

малко. 

Моля да се запознаете с дневния ред. 

Имате ли допълнения и предложения към дневния ред? 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря ви. Моля да бъда 

включена в точка 4 – изплащане на възнаграждения. Благодаря. 

 ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Включвам ви. 

Други желаещи да се включат? Не виждам 

Процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов,  Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, започваме с първа точка: 
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Точка 1. Проект на решение за осъществяване на контрол 

при отпечатване на бюлетините. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, изпратихме 

проекта за решение за становище до Министерството на финансите 

и до Печатницата на БНБ. На предишното заседание ви докладвах 

становището на БНБ, имаха бележки от технически характер. 

Същите бележки сме получили от главния секретар на 

Министерството на финансите. 

Представям ви проекта на решение. Знаете, че за частични 

избори и за нови избори решихме да регламентираме условията и 

реда за изработката, доставката и съхранението на изборните книжа 

и материали – на първо място, бюлетините, на второ място – 

останалите книжа и материали. И решение за осъществяване на 

контрол при отпечатването на хартиените бюлетини, за да бъде по-

лесно прилагането на това решение, с оглед на това, че решението за 

общите избори съдържаше конкретни срокове, свързани с процеса 

по произвеждане на общите избори на 27 октомври 2019 г. 

При отпечатването на хартиените бюлетини, разбира се, 

имаме предвид основно задължението по Изборния кодекс по чл. 

209 да възложим изработката на Печатницата на БНБ, която при 

необходимост може да използва други специализирани печатници, 

които отговарят на условията на Наредбата за отпечатване и контрол 

върху ценни книжа. 

Основно контролът е на Централната избирателна комисия и 

на Министерството на финансите. 

Спазвайки общата структура от общите избори, очертаваме 

цялата процедура по осъществяване на този контрол, като се има 

предвид генерирането на съдържанието на бюлетините с 

използването на електронната система, след проверката на 

кандидатите и проверката в самите общински избирателни комисии 

одобряването с приемане на решение, което се удостоверява по ред, 
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определен в този проект, изпращането с електронен подпис и, 

разбира се, самото отпечатване, след което се извършва проверка и 

от представителите на Министерството на финансите, предават се 

бюлетините на територията на печатницата на упълномощени 

представители на ОИК и на общинската администрация. 

Цялата охрана при изработката на бюлетините, 

транспортирането, както и съхранението на определените места със 

заповед на кмета на общината, се осъществява от Министерството 

на вътрешните работи. 

В общи линии няма някакви промени, на които да ви обърна 

внимание. Не сме посочили, разбира се, никакви конкретни срокове, 

тъй като ще бъде приложимо за целия мандат при произвеждането 

на частични и на нови избори. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Процедура по 

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 1823. 

Колеги, преминаваме към втора точка: 

 

Точка 2. Проект на решение за условията и ред за изработка 

на изборните книжа и материали. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, този проект е 

съгласуван с администрацията на Министерския съвет. Аз ви 

докладвах писмото, когато го получихме, без бележки. Тяхното 

становище е, че в общи линии това решение преповтаря практиката 

и от предишния мандат относно условията и реда за изработката и 

доставката на изборни книжа и материали. Съгласно чл. 6, ал. 3, 
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Централната избирателна комисия определя реда и условията, 

съгласувано с Министерския съвет.  

В това решение сме включили в две части. В първата – 

бюлетините, във втората – останалите книжа и материали. 

Хартиените бюлетини се възлагат за изработка от кметовете на 

общини, които сключват конкретни договори с Печатницата на БНБ, 

като средствата са от бюджета на общината при частични избори и 

са за сметка на държавния бюджет от план-сметката за съответния 

нов избор. 

С това решение няма нужда конкретните видове изборни 

книжа да се посочват, дотолкова доколкото те са ясни, очертани са, 

първо, с изборните книжа, второ, от решението за общите избори. 

Важното е да се знае кой орган е основен отговорник за 

осигуряването на съответните книжа, бюлетини, протоколи и всички 

останали книжа, необходими за произвеждането на изборите. 

Виждате, в този проект ние ще препратим към преди това 

приетото решение за осъществяване на контрол. При необходимост 

ще се прилага. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, преминаваме 

към процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 1824. 

И, колеги, одобряваме писма за изпращане на решенията към 

Печатницата на БНБ, към администрацията на Министерския съвет 

и Министерството на финансите. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 
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Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,  

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, преминаваме към точка трета: 

 

Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община 

Любимец с вх. № МИ-06-337 от 5 юни 2020 г., с което ни изпращат 

заповед на кмета за отваряне на запечатано помещение, както и 

протокола от назначената комисия за отваряне на същото 

помещение. 

За сведение. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, преминаваме 

към точка четвърта: 

 

Точка 4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, от 

Общинската избирателна комисия – Плевен, е постъпило искане с 

вх. № МИ-27-203 от 5 юни 2020 г. Искането е относно заплащане на 

дежурство, което е дадено на 28 май от двама членове на комисията, 

и за заседание, което е проведено на 29 май и на което са 

присъствали 14 членове на комисията, отсъствал е един. 

Дежурството на 28 май е по повод постъпилата молба от 

Георги Спасов Славев чрез пълномощника си Диков във връзка с 

покана за изплащане на разноски. Дежурството е от двама членове 

по повод подготовката на заседанието, проведено на 29 май. На това 

заседание е разгледана въпросната молба, която е постъпила на 27 

май 2020 г. с покана за изплащане на присъдени разноски по 

изпълнителен лист № 53 от 19 май 2020 г. 
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Всички документи са комплектувани по надлежния ред, 

поради което считам, че искането е основателно. Предлагам да се 

утвърди разход в размер на 884,45 лв. ведно с осигурителните 

вноски, включващ сумата за дежурството и заседанието. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, процедура по 

гласуване възнагражденията на ОИК – Плевен. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря ви, госпожо 

председателстваща. 

Колеги, докладвам ви искане за изплащане на 

възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Стара 

Загора. Искането е за дадено едно дежурство на 5 юни от 

председател и от член на комисията във връзка с изготвяне на 

справка, изисквана от Софийска градска прокуратура.  

Сумата е 117,04 лв. Предлагам ви да я одобрим с протоколно 

решение. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, процедура по 

гласуване одобрението на възнаграждението на ОИК – Стара Загора. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, малко по-късно ще се върнем към точка пета. 

Преминаваме към точка шеста: 

 

Точка 6. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Господин Ивков, заповядайте. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № МИ-09-9 от 8 юни 2020 г. от 

Софийската градска прокуратура, Следствен отдел, ни искат най-

различни данни – копия от протокол да избор на президент и 

вицепрезидент за секция от Турция, Кождаели. Протоколите и 

документацията се намират в Централната избирателна комисия, 

така че съгласно най-новата ни практика моля да бъде гласувано 

протоколно решение за разрешаване на отваряне на помещението. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване отварянето на архивното помещение. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ № ЕП-09-94 от Районна 

прокуратура – Айтос. Предлагам ви го за сведение. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо Дюкенджиева, 

заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, с 

вх. № ЦИК-00-363 от 5 юни сме получили писмо от Бюрото по 

защита при главния прокурор, с което се иска информация за три 

лица.  

В моята папка има проект на писмо. Моля да го гласуваме, за 

да бъде извършена проверката. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, допълнения 

към проекта за писмо? Не виждам. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев  

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, приключихме с точка шеста. Връщаме се към точка 

пета: 

 

Точка 5. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административно-наказателни преписки. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви, че с 

решение на Софийски районен съд по дело 12314/2019 г. е отменено 

решение на Централната избирателна комисия № 507-ЕП от 2 юли 

2019 г. поради нарушение на изискването на разпоредбата на чл. 40, 

ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания, а 

именно че актът е съставен в отсъствие на нарушителя, той е 

известен, не е бил поканен, както и други нарушения в решенията, с 

които налагаме имуществена санкция. Считат, че в нашите решения 

не е спазено изискването, предвидено в чл. 57, ал. 1, т. 5 от Закона за 

административните нарушения и наказания да се посочват освен 

правните изводи за извършеното административно нарушение, така 

и обстоятелствата, при които то е извършено. Независимо че в акта 

подробно е описано нарушението, следва да се изпише също така 

подробно и в нашите решения, а не просто да се позоваваме на 

актовете за установяване на административно нарушение. 

Предлагам да обжалваме това решение на Софийски районен 

съд с вече взетото становище от Централната избирателна комисия, 

че в Изборния кодекс има специална процедура и тя започва с 

решението за установяване на нарушение, предхожда акт за 

установяване на административно нарушение, след което 

Централната избирателна комисия налага имуществена санкция. 

Моля да гласуваме да обжалваме това решение. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, процедура по 

гласуване предложението на госпожа Бойкинова. 
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 Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев  

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

изпълнителен лист, по който изплатихме суми за претърпени 

имуществени вреди на госпожа Д. Г. Й. Сумата, която изпратихме, е 

главницата 2840.96 лв., както и съдебно-деловодни разноски. Но в 

изпълнителния лист е присъдена законната лихва върху тази 

главница от 7 ноември 2017 г. до изплащането на главницата. 

Главницата сме изплатили на 4 юни 2020 г., тоест Централната 

избирателна комисия дължи законна лихва върху сумата от 2840.96 

от 7 ноември 2017 г. до окончателното изплащане 4 юни 2020 г. 

Моля да гласуваме да се изплати законната лихва. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, процедура по 

гласуване предложението на госпожа Бойкинова. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева,  Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – 2 (Йорданка Ганчева, Севинч Солакова). 

Колеги, приключихме с точка пета.  

Преминаваме към точка седма: 

 

Точка 7. Разни. 

Колеги, докладвам ви получена оферта от Пощенска банка за 

преференциални условия, които предлагат за потребителско 

кредитиране. Който желае, може да се запознае. Входящият номер е 

вх. № ЦИК-08-62 от 8 юни. 

Следващ докладчик е господин Войнов. Заповядайте. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-00-362 от 5 юни 2020 г. Писмото е от „Информационно 

обслужване” и с него ни информират, че на 23 юни 2020 г. изтича 

срокът на два договора между Централната избирателна комисия и 

„Информационно обслужване”.  

Първият договор е относно предоставяне на пространство на 

собствени виртуални сървъри, на което са разположени интернет 

страниците на ЦИК и подсайтовете на РИК и ОИК. Администриране 

и управление на до 320 електронни пощенски кутии в домейна cik.bg 

и предоставяне на услуги по защита от атаки от типа „Отказ от 

услуга”  (DDoS). 

Вторият договор е относно актуализиране на съдържанието 

на интернет страницата на ЦИК и техническата поддръжка на 

системата за видеоизлъчване и съхраняване на архив с видеозапис. 

Във връзка с гореизложеното „Информационно обслужване” 

предлага да бъдат сключени нови договори със срок на действие 

дванадесет месеца, като предлага за всеки един от договорите цена 

около 2460 лв. месечно. 

Към писмото са приложени и два проекта за договор. 

Проектите за договор са аналогични на тези, които сключихме 

миналата година. Цената е същата, има само няколко стотинки 

разлика на месец. Съгласно чл. 20, а. 4 от Закона за обществените 

поръчки възложителите могат да възлагат директно обществени 

поръчки с прогнозна стойност по-малка от 30 хил. лева без ДДС и 

доставки и услуги. В случая стойността на всеки договор е под 30 

хил. лева. 

Финансовата рамка на бюджета на Централната избирателна 

комисия и наличните средства позволяват да бъдат сключени 

договорите с „Информационно обслужване”. Поемането на 

ангажимент в размер на 70848 лв. с ДДС е в рамките на одобрените 

средства за поемане на ангажименти съгласно Закона за публичните 

финанси. 
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Поради горното предлагам да бъдат сключени нови договори 

с „Информационно обслужване” със срок на действие дванадесет 

месеца. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, поставям един 

принципен въпрос дотолкова доколкото актуализирахме правила 

съвсем наскоро. Моят въпрос в случая е ще спазваме ли 

определената процедура проектите на договори да се изготвят в 

ЦИК, да бъдат съгласувани, да бъдат изразявани становища от 

определени звена в администрацията и едва тогава Централната 

избирателна комисия да приема своите решения. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам за запознаване договора, като 

на следващо заседание ще го обсъдим отново. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин Димитров, 

заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо 

председателстваща. Едно писмо е дошло от гражданката М. Р., която 

се интересува от някои от данните за изборите за представители в 

Европейския парламент.  

Аз съм написал отговор, той, разбира се, е общ. Указал съм й 

къде да отиде, на какъв линк, какво да намери. Една добавка – тя се 

интересува от броя на избирателите по общини, а не от резултатите 

и колко са гласувалите. Тук би трябвало да напише, че Изборният 

кодекс не предвижда или не изисква създаване на обобщени данни 

по общини, но те могат да бъдат създадени от протоколите на СИК в 

която и да е община. Последните са достъпни в машинно четим вид 

на същата страница, която съм посочил. 

Това е отговорът. Ако ще приемем текста на писмото, правя 

автокорекция, че Изборният кодекс не предвижда създаване на 

протоколи по общини. Не че ние не искаме. Това трябва да се добави 

в последния параграф. 
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ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, допълнения 

към проекта за писмо на господин Димитров? 

Процедура по гласуване съдържанието на писмото и 

изпращането му. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в моята папка 

има докладна записка от госпожа Манолова, директор на дирекция 

„Администрация”. Докладната е с вх. № МИ-09-78. Става въпрос за 

договора със „Служба по трудова медицина „Надежда” ООД. Както 

си спомняте, прекратихме договора със „Здраве” Еднолично 

акционерно дружество. Срокът на предизвестието изтече вчера, на 8 

юни. 

Има предложен проект от „Надежда” ООД, само че колегите, 

които са прегледали договора, са установили, че в договора липсва 

клаузи за защита на личните данни. Също така нямаше представено 

лице за контакт от страна на Централната избирателна комисия и не 

беше уточнено плащането по договора на колко пъти да бъде 

извършено. Проектът на договора е качен в моята папка със 

съответните допълнения. 

Моето предложение е да приемем тези допълнения по 

договора и съответно Централната избирателна комисия да сключи 

този договор и да упълномощим председателя да го подпише. 

Между другото ние имаме протоколно решение за сключване на 

такъв договор още от април месец, ако не се лъжа. Така че моето 

предложение е това. 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, предложения и 

допълнения към проекта за договор? Не виждам. 
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Процедура по гласуване сключването на договор със СТМ 

„Надежда” ООД, както и упълномощаване на председателя за 

подписването му. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Аз имам два въпроса. 

Първият ми въпрос – докладвам ви писмо с вх. № МИ-15-223 от 16 

март 2020 г. Ние сме отговорили устно на Общинската избирателна 

комисия във Върбица още през месец март, но просто трябва да 

приключим преписката. 

Положението е следното. С това писмо председателят на 

Общинската избирателна комисия – Върбица, господин Борислав 

Георгиев, се обръща с молба за това, че на трима членове на 

комисията, а именно господин Мусов, госпожа Тефикова и господин 

Мехмед не са им изплатени разноските за път за м. септември в 

рамките на общите избори, които са проведени. Те не живеят във 

Върбица, живеят в други градове, пътуват. Тези разноски, както 

знаем, са за сметка на план-сметката за общите избори. 

Господин Георгиев твърди, че тези колеги са представили 

надлежни оправдателни документи – пътни листи, разходи за 

транспорт и т.н. 

Това, което е важно, е, че още март месец сме уточнили по 

телефона, че план-сметката за 2019 г. за общите местни избори сме 

приключили през декември. Вчера разговарях с колегата три пъти, 

той заяви, че и към вчерашна дата не са изплатени съответните суми. 

Разговарях два пъти и със секретаря на общината. Госпожа Узунова 

провери при главния счетоводител, оказа се, че само за двама от 

колегите са налице годни документи, третият въобще не си е 
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предявил правата. Пътните разноски са в размер до 100 лева. 

Уточнихме, че от бюджета на ЦИК тази сума не може да бъде 

изплатена, тъй като е по план-сметката на общите избори, ние сме я 

приключили и ако има желание общината за сметка на бюджета на 

община Върбица биха могли да изплатят по 100 лева на двамата 

колеги, които са изрядни и са си подали документите в срок. 

Докладвам го за сведение. Пак да кажа, секретарят на 

общината пое ангажимент да разговаря с кмета, с главния 

счетоводител евентуално да бъдат за тяхна сметка, тъй като ние 

няма как да ги платим. Подробно съм обяснил тези факти на 

колегата Георгиева. 

Това е първият въпрос. За сведение. 

Вторият ми въпрос е, тъй като на предходното заседание 

приехме Вътрешните правила във връзка с обществените поръчки, а 

се оказа, че старите Вътрешни правила са публикувани на сайта на 

Централната избирателна комисия в две рубрики – едната рубрика е 

„Профил на купувача”, а втората рубрика е „Нормативни 

документи”, предлагам да се приеме протоколно решение новите 

Правила, които са в сила от 4 юни 2020 г., да бъдат публикувани на 

мястото на старите. Този път само в една рубрика, а именно 

„Профил на купувача”, където са всички документи и съответно да 

заличим от сайта на Централната избирателна комисия старите 

Вътрешни правила, които са от 2018 г. 

Това е предложението ми за протоколно решение. С колегата 

Чаушев като председател на работната група за сайта ни не съм го 

коментирал, но смятам, че то е резонно, тъй като имам нов вътрешен 

акт, а старият е бил публикуван. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на предложението на колегата Николов за качване 

на сайта новите приети Правила за провеждане на обществени 

поръчки в ЦИК и снемане на неактуалните, отменени стари Правила. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпила е 

докладна записка с предложение за създаване на електронна поща на 

служителя от администрацията Николай Гебрев, главен специалист-

домакин, с приложен проект на писмо до „Информационно 

обслужване”. 

Предлагам да одобрим направеното предложение и да 

изпратим искането за такава електронна поща в домейна cik.bg. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на предложеното протоколно решение. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви писмо от район 

„Младост” с искане за достъп до запечатани помещения, в които се 

съхраняват изборни книжа и материали, конкретно описани, от 

2009 г. за Европейски парламент, за национален парламент; 2011 г. 

за президент и вицепрезидент и местни избори; национален 

референдум 2013 г. и частични местни избори от 2016 г. за кмет на 

район „Младост”. 

Както знаете, документите, които са преди 2011 г., не 

подлежат на специален достъп и разрешение от Централната 

избирателна комисия, но без да ги конкретизираме, с оглед на 

постъпилото писмо при наличие на Решение № 1244 на Централната 

избирателна комисия предлагам ви да изпратим писмо до кмета на 

район „Младост” с копие до кмета на общината с уведомлението, че 
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на основание наше Решение № 1244 могат да отворят запечатаните 

помещения и да извършат съответните обработка, експертиза и 

всички други необходими действия, за което да уведомят 

Централната избирателна комисия. Проектът на писмо трябва да е 

във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Бележки по проекта за писмо? Няма. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо, 

постъпило от община Чипровци за сведение на този етап. Само при 

необходимост ще го внеса отново, тъй като става дума за 

допълнително от ЦИК информация, съдържаща основание и ред за 

отваряне на запечатано помещение.  Явно преди това има преписка, 

която обаче не е свързана от деловодството, няма данни за предишен 

докладчик, както и за изпратено от нас писмо. Става дума за 

извършени действия на основание Решение № 1244 – отваряне на 

запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от общите местни избори в 2015 г. За целта те са ни 

представили копие от заповедта, както и самия оригинален 

екземпляр от протокола на комисията, информация от кмета на 

община Чипровци с уточнението, че след извършване на съответната 

преценка, опис на документите като неценни и тяхното 

унищожаване ще бъде извършено след двумесечен срок от 

представяне в Регионален Държавен архив при спазване на 

изискванията на Наредбата по Закона за националния архивен фонд. 

На този етап – за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да докладвам и аз, 

колеги. Две обяснителни записки са постъпили от главния 

счетоводител госпожа Гергана Младенова. За периода от 1 май до 

31 май 2020 г. в ЦИК няма направени разходи във връзка с мерките 

за предотвратяване разпространението на COVID 19, а за целия 

период – от 1 май до 31 май – направеният разход е такъв, какъвто 

вече сме го съобщили предходния месец. Общата сума е 2907.92 

лева. 

Предлагам да гласуваме тази обяснителна записка да бъде 

качена на сайта, такива са изискванията – да бъде общоизвестно 

какви разходи сме направили. 

Други предложения, колеги? Това е за целия период от 

извънредното положение. Да, много сме икономични, така е. 

Ако няма други предложения, процедура по гласуване, 

колеги, за публикуване на тази обяснителна записка на сайта ни. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

И да ви докладвам, колеги, че сутринта делото, което беше от 

10 ч. в Районния съд с „Икономедия”, беше отложено поради 

нередовно призоваване на жалбоподателя, адвокат К. не беше 

уведомен. След като изчакахме три дела, отложиха делото ни за 

1 юли след много големи молби, защото съдът ни насочваше към 

27 септември по време на новите и частични избори.  

Вчера сутринта в 9 ч. беше разгледано делото с „Блиц” за 

оповестяване на изборни резултати. Аз в качеството си на 

актосъставител обясних колко е специален Изборния кодекс и затова 

не се прилага Закона за административните нарушения и наказания 

субсидиарно в определени случаи. Съдът каза: колко да е 

специален?  
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Очакваме резултата. 

След обяд в 14,30 ч. ни е второто дело за деня. 

Друг доклад нямам, колеги. 

Колегата Баханов – заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. Както 

на предходно заседание на Централната избирателна комисия 

колегата Бойкинова докладва изпратена ни призовка, с която 

Софийски районен съд ни уведомява, че с решение № 79522 от 

30 април 2020 г. Софийският районен съд е отменил наше Решение 

№ 1357-ЕП от 10 октомври 2019 г., с което на Веселин Марешки на 

основание чл. 480, ал. 2 от Изборния кодекс е наложено 

административно наказание глоба в размер на 2000 лева за 

нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, като 

незаконосъобразно.  

Призовката или съобщението е получено в Централната 

избирателна комисия на 1 ни 2020 г. и както се взе решение на 

предходното заседание, Централната избирателна комисия реши 

същото решение да бъде обжалвано, така че предлагам на вашето 

внимание изготвена касационна жалба, която е качена във 

вътрешната мрежа в моята папка, с която касационна жалба 

обжалваме въпросното решение, което ви докладвах преди малко, на 

Софийски районен съд, като молим Административен съд София-

град да отмени обжалваното решение № 7952 от 30 април 2020 г., 

постановено по наказателно административно от общ характер дело 

№ 17341/2019 г. по описа на Софийски районен съд, и да постанови 

друго, с което да потвърдят изцяло Решение № 1357-ЕП от 

10.10.2019 г. на Централната избирателна комисия, както и да ни 

бъдат присъдени разноски за юрисконсултско възнаграждение. 

Изложени са подробно мотиви в касационната жалба защо 

считаме решението на първоинстанционния съд, а именно Софийски 

районен съд, за неправилно и незаконосъобразно. 

Така че, уважаеми колеги, моля да погледнете касационната 

жалба и ако нямате предложения за допълнение или изменение на 
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същата, да я подложите, госпожо председател, на гласуване, тъй 

като, знаете, че имаме 14-дневен срок за обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по текста на касационната жалба. Не виждам изказвания. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с 

което да одобрим съдържанието на касационната жалба до 

Административен съд София-град. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за - 17 (Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Кристина Стефанова). 

Други колеги имат ли доклади? Не виждам 

Поради изчерпване на дневния ред, колеги, закривам 

заседанието. 

Насрочвам следващото заседание във вторник, 16 юни, 

10.00 часа. 

 

(Закрито в 11,00 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

Стойка Белова 


