
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 215 

   

На 18 юни 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1.  Писмо от Държавната агенция „Електронно управление” 

относно дистанционно електронно гласуване и пътна карта за 

дистанционно електронно гласуване. 

 Докладва: Бойчо Арнаудов 

1а. Промяна в състав на ОИК. 

 Докладва:  Ерхан Чаушев 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Докладва: Мирослав Джеров 

3. Искане за изплащане на възнаграждение на ОИК. 

 Докладва: Николай Николов 

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

наказателни преписки. 

 Докладва: Мария Бойкинова 

5. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

 Докладват: Ивайло Ивков, Силва Дюкенджиева, 

 Георги Баханов 

6. Разни. 

 Докладват: Таня Цанева, 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, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

  

Заседанието бе открито в 11,40 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, откривам 

днешното заседание. Присъстват деветнадесет от членовете на 

Комисията, отсъства само колегата Александър Андреев. 

Имате думата по дневния ред, колеги. Колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Промяна в състав на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, нова точка. 

Колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В пета точка, ако обичате, да ме 

включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Включвам ви. 

Друг колега? Няма други желаещи. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с двете 

допълнения. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за - 19 (Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка 

Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

По точка първа, колеги, има думата колегата Арнаудов. 

Заповядайте. 
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Точка 1. Писмо от Държавната агенция „Електронно 

управление” относно дистанционно електронно гласуване и пътна 

карта за дистанционно електронно гласуване. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № ЦИК-00-32/4 от 16 юни 2020 г. е 

постъпило писмо от господин Атанас Темелков, председател на 

Държавната агенция „Електронно управление”, касаещо пътната 

карта за експерименталното дистанционно електронно гласуване, 

правилата за дейността на постоянно действащото специализирано 

звено за техническо осигуряване и технически контрол на 

дистанционното електронно гласуване и решение за постоянно 

действащото специализирано звено. 

Писмото е две страници, качено е в папката на колегата 

Андреев. Предлагам да се запознаем с него обстойно и да вземем 

отношение. Ще ви прочета само накрая, господин Темелков ни казва 

следното: „С оглед изложеното и факта, че не е потърсено 

процедурно мнение на заинтересованите лица, каквато е ДАЕУ, 

преди приемане на посочените актове от ЦИК, считаме, че 

документите в този вид не са съставени процедурно и по същество 

на валидно правно основание и не биха могли да произведат нужния 

ефект, който е така необходим за въвеждане на качествено и 

законосъобразно дистанционно електронно гласуване.” 

Мисля, разбрахте какво ни казват. Част от колегите са 

запознати с това писмо, тъй като на срещата на звеното 

представителят на ДАУЕ ни го изчете на протокол. Самото писмо се 

намира в папката на колегата Андреев в днешно заседание. 

Докладвам ви го за сведение, запознаване и да изразим 

становище да им отговорим, предполагам,  на следващото заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имаме писмото за 

запознаване, колеги. Моля ви всички да го видим и на следващото 

заседание ще го обсъдим и ще подготвим отговор. 

Друг доклад имате ли, колега Арнаудов, в тази точка? 

Нямате. 
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Колега Чаушев, заповядайте по новата точка 1а: 

 

Точка 1а. Промяна в състава на ОИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с  вх. № МИ-1031 от 16 

юни 2020 г. сме получили заявление от упълномощен представител 

на политическа партия ГЕРБ за назначаване на член на Общинската 

избирателна комисия – Разград, във връзка с това, че с наше 

Решение № 1707 сме освободили друг член. 

Иска се на мястото на Диана Христова Йорданова, 

освободена с наше Решение № 1707, да бъде назначен за член на 

Общинската избирателна комисия Хубан Евгениев Соколов.  

Към преписката са приложени съответните документи: копие 

от диплома и декларация. 

Предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс 

да назначим за член на Общинската избирателна комисия – Разград, 

Хубан Евгениев Соколов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. 

Въпроси? Бележки към проекта за решение? Няма изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на решение, с което 

ЦИК назначава нов член на ОИК – Разград. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

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

Номерът на решението е 1828. 

Нямате друг доклад, колега Чаушев. 

Преминаваме към точка втора: 

 

Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Господин Джеров, имате думата. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо по електронната поща с вх. 

№ МИ-14-30 от 15 юни 2020 г. от госпожа Лилия Етова, временно 

изпълняващ длъжността кмет на община Септември, област 

Пазарджик, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, 

намиращо се на адреса, посочен в писмото. Там се съхраняват 

изборните книжа и материали от произведените избори за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и от втория 

тур, проведен на 3 ноември 2019 г. 

Достъпът до помещението им е необходим във връзка със 

строително-монтажни работи, които са в изпълнение на съответния 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както е 

упоменато в писмото-искане. Твърдят, че дейностите ще бъдат 

извършени на няколко етапа, както е описано. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс, както и Решение № 1244 от 30 септември 2019 г. 

на Централната избирателна комисия от ви предлагам да вземем 

решение, с което да разрешим отварянето на запечатаното 

помещение, намиращо се на съответния адрес в общинската 

администрация гр. Септември, област Пазарджик, където се 

съхраняват въпросните изборни книжа. Достъпът до запечатаното 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да 

се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244 от 30 септември 

2019 г. на Централната избирателна комисия. За извършените 

действия да бъде съставен протокол съобразно изискванията на т. 5 

от Решение № 1244. 

Проектът на решение е в моята папка от днешното заседание. 

Моля да се запознаете с него. Ако имате предложения за изменение 

и допълнения, да ги обсъдим, ако нямате – моля решението да бъде 

гласувано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за решение на колегата Джеров. Колегата Баханов казва, 

че няма изказвания и ни приканва към гласуване. 
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Гласуваме, колеги, решението за отваряне на запечатано 

помещение поради наложителни строително-монтажни работи в 

сградата на общинската администрация – Септември. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

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

Номерът на решението е 1829, колега Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад нямате в 

тази точка? Добре. 

Преминаваме към точка трета, колеги: 

 

Точка 3. Искане за изплащане на възнаграждение на ОИК. 

Колегата Николов има думата. Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

постъпило е искане с вх. № МИ-27-210 от 16 юни 2020 г. от 

Общинската избирателна комисия – Плевен. Общинската 

избирателна комисия е провела заседание на 10 юни,  в което е 

участвал целият състав на комисията. Преди това, на 9 юни, е имало 

дежурство от двама членове на комисията – председател и член. 

Предмет на заседанието на 10 юни е било обсъждане и 

приемане на становище по касационна жалба, получена от 

политическа партия АБВ срещу решение № 283 по дело 292/2020 г. 

на Административен съд – Плевен. Становището е в част от 

протокола, който е представен. Присъствали са всички 15 членове на 

комисията. Представена е и касационната жалба, по която е изразено 

становище. 

Считам, че преписката е окомплектувана в цялост и 

предлагам да се приеме решение за утвърждаване на разход в размер 

на 937,65 лв. за дежурството на 9 юни и за проведеното заседание на 
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10 юни. Има и становище на финансовия контрольор за 

предварителен финансов контрол. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги – 

едно дежурство и едно заседание на ОИК – Плевен. Въпроси има ли 

към докладчика? Няма. 

Моля процедура по гласуване, колеги, на протоколно 

решение, с което да одобрим изплащането на посочения разход на 

ОИК – Плевен. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли, колега Николов, в тази точка? Нямате. 

Колега Бойкинова, заповядайте, по точка четвърта: 

 

Точка 4. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви, че с 

решение на Софийски районен съд на 134 състав е отменено 

решение на Централната избирателна комисия № 596, с което сме 

наложили глоба на господин Джамбазки. 

Припомням ви, че с решение Централната избирателна 

комисия установи нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от 

Изборния кодекс, а именно нарушението, че е накърнил добрите 

нрави с даване на положителна оценка за използването на 

огнестрелно оръжие и сравнение с брюкселската полиция – ако си 

спомняте това предаване по телевизия „Европа”. 

Както всички решения, в това решение на Софийски районен 

съд се казва, че са нарушени императивните правила на Закона за 

административните нарушения и наказания, по-точно разпоредбата 

на чл. 40, актът е съставен в отсъствието на нарушителя. Според 
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съда разпоредбата, съгласно която актовете за нарушения по чл. 495 

от Изборния кодекс следва да се съставят в тридневен срок от 

получаване на сигнала, не дерогира уредените в Закона за 

административните нарушения и наказания императивни норми, а 

именно че следва да бъде съставен в негово присъствие. Още повече, 

че се касае за субект с точно и ясно установен адрес и самоличност. 

Предлагам да го обжалваме. В следващото заседание ще ви 

предложа касационна жалба. 

И още едно решение на Софийски районен съд ще ви 

докладвам. С него се отменя решение на Централната избирателна 

комисия, с което е наложена глоба на господин Марешки за 

нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4. Приели сме, че се 

накърняват добрите нрави за това, че е използвал националния знак 

на военните въздухоплавателни средства на Република България в 

агитационен материал. Софийски районен съд приема, че е 

нарушена разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за 

административните нарушения и наказания – актът е съставен в 

отсъствието на нарушителя. Тоест на процедурни основания. 

Докладвам ви едно решение на Русенския районен съд, 

Седми наказателен състав, с което оставят решение на Районен съд – 

гр. Русе, постановено по административнонаказателно дело 

№ 1574/2019 г., с което е отменено решение на Централната 

избирателна комисия № 506, с което сме наложили имуществена 

санкция на студио „Милди”. С решението е осъдена Централната 

избирателна комисия да заплати сумата от 300 лв. направени по дело 

разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И моля за едно упълномощаване по 

дело № 17348/2019 г., Тринадесети състав, по описа на Софийски 

районен съд, насрочено за 24 юни 2020 г. от 14,15 ч. Предлагам да 

упълномощим юрисконсулт Радославова да осъществи процесуално 

представителство по делото. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, да упълномощим главен юрисконсулт Милена 

Радославова. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Друг доклад, колега Бойкинова, имате ли? Не. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали можете да видите четири уърдовски файла – това са 

проекти за писма, които разглеждаме сега. А в пидиевските файлове 

отдолу са запитванията. Казвам това за яснота. 

Мисля, без да ги прочитам, без да губим време да започнем 

само с входящите номера. 

Вх. № ЕП-09-99. Виждате, писмо до Софийска градска 

прокуратура, прилагаме документи, в т. 1-6 обясняваме как могат да 

се запознаят с оригиналите.  

Прегледайте ги, ако искате, ще ги докладвам ан блок и 

четирите. 

Вх. № ЕП-09-98. Софийска градска прокуратура, Следствен 

отдел. Приложени документи по списък от 1 до 4, които сме 

набавили, в които се съдържа информацията, която ги интересува. С 

нарочно писмо, което моля да одобрим. 

Следващото писмо е с вх. № ЕП-09-96 до Следствен отдел, 

Софийска градска прокуратура, следовател Ю., с което само три 

документа, които изрично са поискани като документи, а не 

информация, затова е по-различен стилът на отговора. 

И последното, вх. № ЕП-04-02-94 от 15 юни 2020 г. До 

Районно управление – Крумовград, на които представяме препис-
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извлечение от документите по списък от 1 до 5, както е проектът ми 

на писмо-отговор. 

Моля, ако няма въпроси, да подложите на гласуване ан блок 

тези четири преписки и да ги изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на отговорите по четирите 

докладвани преписки. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колегата Дюкенджиева има думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка в днешното заседание има проект на 

отговор до Бюрото по защита при Главния прокурор. Имахме искане 

за проверка на две лица. Проверката е извършена и предлагам да 

отговорим на писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за отговор. Няма бележки и допълнения. 

Моля, колеги, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня 

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

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-09-10 от 

9 юни 2020 г. от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел, е 

постъпило искане до Централната избирателна комисия да изготвим 
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и им изпратим подробна справка относно членовете на секционна 

избирателна комисия, конкретно избирателна секция № 00009, 

Тирана, Албания, за изборите на 26 май 2019 г. за членове на 

Европейския парламент.  Желаят в справката да се съдържа 

информация относно броя на членовете в тази секция, техните три 

имена, ЕГН, адреса за кореспонденция и мобилен телефон за 

призоваването им в условията на пандемия. Желаят да се съдържа 

информация членовете на СИК постоянно или преимуществено 

живеят в Албания. Искат да им представим и декларацията, 

попълнена от М. С. Р. с посочен ЕГН, явно гласувал в тази секция. 

Това докладвах и на предходното заседание. 

Подготвил съм отговор на това искане, който е в моята папка 

в днешното заседание, като описвам подробно какво им изпращаме, 

е именно: декларацията на лицето, заверено копие от протокола на 

секционната избирателна комисия, където са имената на членовете 

на СИК, както и всички решения, с които са назначени тези членове 

на секционната избирателна комисия в Тирана, Албания, и 

правените промени в състава на секционната избирателна комисия 

преди изборите. 

Моля да гласуваме този проект за отговор ведно с 

приложенията към него, докладвани от мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, колеги, 

процедура по гласуване на предложеното писмо. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Имате ли друг доклад? Не. Благодаря. 

Колеги, преминаваме към точка шеста: 

 

Точка 6. Разни. 
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Колегата Цанева има думата. Заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо, 

получено от председателя на АСЕЕЕО с информация относно 

предстоящите президентски избори, които ще се проведат на 1 

ноември 2020 г. в Република Молдова. Има приложена покана от 

председателя на Централната избирателна комисия на Молдова към 

всички избирателни комисии, членове на АСЕЕЕО. 

За сведение засега. 

Докладвам ви писмо, получено по електронната поща, от A-

WEB. Както имате спомен, поредната среща на Деветия 

изпълнителен борд ще се състои чрез писмена размяна на материали 

и становища. 

Във връзка с това имаме потвърждение, което докладвах в 

предходно заседание, че ние сме включени като член на борда в 

участието на заседанието. 

Също така са ни изпратили един набор от материали, които 

получих днес, това са сто страници, в следващо заседание ще ви 

направя едно кратко резюме. Това са материали от предходния Осми 

и Извънреден изпълнителен борд на Асоциацията.  

Изпратили са ни и указания за изпращане на материалите и 

информация, че документите ще се разглеждат от 17 юни до 7 юли. 

На членовете на борда се дават девет работни дни, за да прегледат 

темите, включени в дневния ред, да изпратят своите коментари до 7 

юли. На базата на тези резултати ще се проведе втори тур на преглед 

на документи, който ще бъде от 8 юли до 17 юли и крайните 

резултати ще бъдат към 31 юли 2020 г. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямате друг доклад? 

Колегата Николов има думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

поставям три въпроса на вашето внимание. 

На първо място, в предходното заседание в точка „Разни” си 

спомняте, че приехме писмо, което да се изпрати до една местна 
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коалиция „Ние гражданите” с искане да подадат коректна банкова 

сметка, защото във връзка с постъпила информация и направен опит 

за изплащане се установи, че посочената от тях банкова сметка за 

изплащане на сума по изпълнителен лист не е точна и изобщо не 

съществува. 

Писмото беше прието на заседание на Централната 

избирателна комисия в точка „Разни” и беше изведено. 

Сега ви докладвам молба с вх. № МИ-11-9/3 от 17 юни, с 

която се посочва новата банкова сметка.  

Докладвам молбата сега и предлагам писмото, което е 

изведено, да не се изпраща, а да се извърши плащане по 

новопосочената банкова сметка. 

Това ми е предложението. Моля за решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: ЦИК е взела решение 

да се изплати, другото е технически въпрос, то е въпрос на 

счетоводството, какво да гласуваме отново. Аз не виждам място за 

ново протоколно решение. 

Колеги, чухме доклада, предлагам след заседанието да 

уточним със счетоводството какво ще се плаща. 

Друг доклад имате ли? Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Във връзка със зачестилите от 

Общинската избирателна комисия – Плевен, искания за изплащане 

на възнаграждения, за които имаме една-единствена точка в дневния 

ред, а именно молба за изплащане на един изпълнителен лист и 

станалия дебат на предходно и по-предходно заседание, предлагам 

да изпратим писмо до Общинската избирателна комисия – Плевен, в 

което указваме на колегите подобни искания за изплащане на 

изпълнителни листове да се препращат към нас. И съответно им 

указваме, че следва да бъдат изпращани по компетентност на 

Централната избирателна комисия и докладвани за одобрение на 

изплащането на последващо заседание. 

Предлагам това писмо да бъде утвърдено днес. Моля да се 

запознаете, то е продиктувано от практиката, която се появи. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, моля вижте 

проекта на писмото до ОИК – Плевен. 

Имате думата, колеги, по проекта за писмо. Има ли бележки? 

Допълнения към проекта за писмо? 

Процедура по гласуване, колеги, на писмото до ОИК – 

Плевен. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли? 

Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, моля да се 

запознаете в моята папка с едно искане, постъпило по електронната 

поща на Комисията, за разясняване на режима за несъвместимост. 

Искането е от общински съветник в Общински съвет – Чирпан. 

Поставят се редица конкретни въпроси: дали и при какви условия 

съветник би могъл да подписва различни договори със съответната 

община, в това число дали би могъл да бъде директор на детска 

градина; дали би могъл да заеме длъжност по щатното разписание 

съгласно ПМС № 66 от 28 март 1996 г. 

Въпросът обаче за наличие на несъвместимост, преценка на 

несъвместимост, установяване на несъвместимост по отношение на 

общински съветници е изцяло от компетентността на съответната 

общинска избирателна комисия. 

Затова предлагам да отговорим на питащия общински 

съветник в Чирпан да отговорим, че този въпрос е извън 

компетенциите на Централната избирателна комисия и 

компетентният орган съгласно действащата нормативна уредба е 

съответната общинска избирателна комисия. Както знаете, наистина 

не само че не е в нашите компетенции да прекратим мандат поради 
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несъвместимост на общински съветник, но дори нямаме контролни 

правомощия като висшестоящ административен орган по отношение 

на евентуално решение на Общинската избирателна комисия. 

Ето защо предлагам по повод на това писмо да посочим на 

гражданина кой е компетентният орган. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по проекта за отговор. Господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам друго предложение -

писмото да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? 

Докладчикът? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз съм подготвил 

проект за отговор, защото смятам, че когато е постъпило писмено 

искане, би трябвало да реагираме и да бъдем в активна позиция. Ако 

Централната избирателна комисия се обедини около друго, не 

възразявам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нашият отговор се 

свежда до това да кажем, че не ние сме компетентни. 

Процедура по гласуване писмото на докладчика, колеги. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка 

Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против 

– 6 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров). 

Колегата Солакова има думата. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация” с приложена справка за неизползван платен 

годишен отпуск, включително с неизползван отпуск за 2018 г., който 

се погасява по давност през 2020 г. 

Докладвам ви го за сведение. Погасяването по давността е 

законово основание. Моля да се запознаете с приложените справки. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямате друг доклад. 

Други колеги? Изчерпихме дневния ред по така заявените за участие 

в заседанието. Не виждам други изказвания. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието, 

колеги. 

Насрочвам следващото заседание във вторник, 23 юни, от 

11.00 ч., колеги, от 11.00 ч. не защото променяме нашия график, а 

защото в 10,20 ч. има дело в Районния съд. Ние вече започваме 

изцяло да съобразяваме нашите заседания с графика на Районния 

съд. 

Закривам заседанието, колеги. 

 

(Закрито в 12,25 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Стойка Белова 

 


