
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 220 

 

На 7 юли 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Обсъждане и приемане на изборни книжа. 

Докладват: Силва Дюкенджиева, Мария  Бойкинова, 

Цветанка Георгиева, Александър Андреев, Емил Войнов, 

Николай Николов 

1а. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Димитър Димитров, Емил Войнов 

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Димитър Димитров, 

Цветанка Георгиева, Силвия Стойчева, Ерхан Чаушев, 

Таня Йосифова 

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

наказателни преписки 

Докладват: Мария Бойкинова, Таня Йосифова, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова 

4. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Николай Николов, Георги 

Баханов, Мирослав Джеров, Ерхан Чаушев 

5. Разни. 
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Докладват: Димитър Димитров, Мирослав Джеров, 

Емил  Войнов, Мария Бойкинова, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Катя Иванова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов,  Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Бойчо Арнаудов, Кристина Стефанова и 

Ивайло Ивков. 

 

Заседанието бе открито в 10,25 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги. 

Откривам днешното заседание. Налице е необходимият кворум за 

провеждане на заседанието.  

Отсъстват колегите Кристина Стефанова, Бойчо Арнаудов и 

Ивайло Ивков, които са в отпуск. 

По дневния ред колегата Дюкенджиева има думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Госпожо Стоева, моля да бъда 

включена в т. „Разни“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да. Други колеги? 

Колегата Чаушев има думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля,  госпожо председател, да ме 

включите в точка втора „Искания за изплащане на възнаграждения 
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на ОИК“ и точка четвърта – „Доклади по писма до прокуратури и 

МВР.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По реда – колегата 

Ганчева. Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема  госпожо председател, 

моля да ме включите в точка трета – „Доклади по дела, жалби, 

сигнали и административнонаказателни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре! 

Други колеги? Колегата Иванова има думата. 

КАТЯ ИВАНОВА:  Госпожо председател, моля да ме 

включите в точка трета - „Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки“, и в точка пета – „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги по реда за 

допълване на дневния ред? Няма. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълненията от заседанието. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Обсъждане и приемане на изборни книжа. 

Първата част е на госпожа Дюкенджиева. Имате думата,  

госпожо Дюкенджиева. Заповядайте, книга по книга. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, започваме от Приложение 1 на 

изборните книжа за нови и частични избори. 
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Приложение № 1 е избирателен списък, Част І за гласуване в 

нови и частични избори. Нанесени са корекциите, както беше 

уточнено в работна група. Предлагам колегите да кажат дали имат 

предложения за промени в Част І на списъка.  Колеги, Приложение 

№ 1 е избирателният списък, Част І, предварителният избирателен 

списък, Част І за обявяване на избирателния списък, Част І за 

публикуване. 

Колеги, ако няма предложения по Приложение № 1, да 

преминем към Приложение № 2. 

Уважаеми колеги, Приложение № 2 е избирателен списък 

Част ІІ за гласуване в нови и частични избори, съответно 

предварителен избирателен списък – Част ІІ за обявяване, 

избирателен списък, Част ІІ за публикуване.  

Колеги, Приложение № 3 е списък за гласуване с подвижна 

избирателна кутия. Имаше едни технически корекции при списъка за 

подвижната СИК – да се изписва СИК – отразени са. 

Приложение № 4  е избирателен списък в лечебни заведения, 

в домове за стари хора и други специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги.  

Съответно Приложение № 5 е избирателен списък за 

гласуване в местата за изтърпяване на наказания „лишаване от 

свобода“ и за задържане. Това са първите пет изборни книги. 

Моля, колеги, някакви предложения за промени? Добре, 

виждам, че по списъците няма предложения. 

Приложение № 6 е списъкът на заличените лица от 

избирателните списъци и списъкът на заличените лица за 

публикуване.  

Колеги, Приложение № 7 е заявление за отстраняване на 

непълноти и грешки в избирателния списък. Не виждам 

предложения. Продължавам нататък. 
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Приложение № 8 е заявление-декларация за вписване в 

избирателния списък Част ІІ. 

Приложение № 9 е заявление за заличаване от избирателния 

списък на граждани на друга държава, членка на Европейския съюз. 

Не виждам изказвания от колегите. 

Приложение № 10 е заявление за вписване на пропуснати 

избиратели в избирателния списък. 

Приложение № 11 е заявление за изключване от списъка на 

заличените лица преди предаването на избирателния списък на 

секционната избирателна комисия. 

Приложение № 12 е заявление за изключване от списъка на 

заличените лица в изборния ден. 

Колеги, Приложение № 13 е заявление за вписване в 

избирателния списък по настоящ адрес. Тук имаше една техническа 

неточност. Оправена е – че заявленията се подават не по-късно от 14 

дни преди изборния ден. 

Приложение № 14 е удостоверение по чл. 40, ал. 1 и 2 от 

Изборния кодекс. 

Приложение № 15 е декларация от избирател, вписан в 

списъка на заличените лица, който е снабден с удостоверението по 

чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Приложение № 16 е удостоверение за дописване в 

избирателен списък по постоянен адрес на лицата, които са 

включени в списъка на лечебни и здравни заведения. Тук е добавено 

„подпис“ на ръководителя на съответното звено, както се бяхме 

разбрали. Така че съм добавила и „подпис“. 

Уважаеми колеги, в Приложение № 17 – заявлението за 

гласуване с подвижна избирателна кутия – в основния текст, където 

се прилага копие от документ, е добавено така, както се разбрахме 

вчера, номерът на документа на ТЕЛК/НЕЛК или на медицинска 

епикриза и съответно в обяснителния текст също в Приложение 
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№ 17 е добавено и това – медицинска епикриза за здравословното 

състояние така, както е по решението. 

Приложение № 18 е удостоверение, което Централната 

избирателна комисия издава на назначен съответно председател, 

заместник-председател, секретар или член на секционна избирателна 

комисия или на подвижна секционна избирателна комисия. 

Приложение № 19 е удостоверението, което Общинската 

избирателна комисия издава на назначените членове и председател, 

заместник-председател и секретар на секционните и на подвижните 

секционни избирателни комисии. 

Приложение № 20 е заявление за регистрация на българска 

неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели при 

произвеждането на нови и частични избори. 

Приложение № 21 е заявление за регистрация на 

наблюдатели от регистрирана в Централната избирателна комисия  

българска неправителствена организация. 

Тъй като повечето са в множествено число, и тук ще го 

направя в множествено число. Съгласна съм и ще стане „Съгласни 

сме личните ни данни да бъдат обработвани….“ .  

Други предложения, колеги, към Приложение № 21? Не 

виждам. 

Колеги, преминаваме към Приложение № 22 – това е искане 

за регистрация на наблюдатели за нови и частични избори. Не 

виждам предложения. 

Приложение № 23 – декларация от изрично упълномощен 

представител на неправителствена организация, който е предложен 

за регистрация като наблюдател. 

Дали в т. 6 на декларацията да не допълня „нови и частични 

избори“, а то в момента само е изнесено, че е като регистриран 

наблюдател на изборите? Тъй като навсякъде са частични и нови 

избори, ще допълня и тук „частични и нови избори“.  
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Добре, нека да си остане така, както си е. 

Колеги, Приложение № 24 е входящият регистър на 

заявените наблюдатели от български неправителствени организации. 

Приложение № 25 е регистърът за публикуване на 

регистрираните наблюдатели. По него няма никакви корекции. 

Колеги, в заглавието на Приложение № 25 в регистъра на 

регистрираните наблюдатели за нови и частични избори ще добавим 

„на“ и съответно многоточие и годината. Ще го добавя и в 

Приложение № 24. 

Приложение № 26 – удостоверение за наблюдател от 

българска неправителствена организация. 

Приложение № 27 – удостоверение за наблюдател от 

чуждестранна партия или неправителствена организация. 

Приложение № 28 – заявление за регистрация на агенция, 

която ще извършва социологическо проучване в изборния ден. 

И тук ще бъде оправено в множествено число, както е и в 

другите документи. Колеги, по Приложение № 28 има ли други 

предложения? Не виждам. 

Преминаваме на Приложение № 29, което е входящият 

регистър на агенциите, които ще извършват социологически 

проучвания в изборния ден. И тук „предал/приел/получил“. 

Колеги, в Приложение № 29 в т. 1, където е удостоверение за 

актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на 

издаване  на Указа на президента за насрочване на новите и 

частични избори. По Приложение № 29 е това. 

Приложение № 30 е регистърът за публикуване на агенциите, 

които ще извършват социологическо проучване. Тук мисля, че няма 

нищо. 

Приложение № 31 е удостоверението, което Централната 

избирателна комисия издава на анкетьорите. 

Добре, ще бъде с наклонена черта. 
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Колеги, Приложение № 32 е заявление за допускане за 

участие в частични избори за кмет от регистрирани в ЦИК партии 

или коалиции. 

Колеги, в Приложение № 32 в т. 2 – удостоверение за 

актуално състояние на партията или партиите и коалицията, 

издадено не по-рано от датата на издаване на указа на президента за 

насрочване на новите и частични избори. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може би трябва да бъде „нови 

или частични избори“, защото специално сега са „нови и частични“, 

но после ще бъдат частични. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, те не са един, те са много. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам в текста на 

Приложение № 32, където има „партията или коалицията е 

регистрирана за участие:“, второто тире да бъде „в нови или 

частични избори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  И аз имам бележка по 

тази книга – „Заявявам за участие в нови и частични избори за кмет 

на…“ предлагам отдолу да остане само „община, район, кметство“, а 

не „кмет на“, „кмет на“. Горе сме го казали. Тук се повтаря два пъти 

„на“. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: То е за датата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз бих го направила 

„избори за кмет на ….датата“. Малко е натоварено изречението.  

Две реда по-надолу да стане „Заявявам“, защото навсякъде е 

в единствено число глаголът. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да стане ли в единствено число 

или да е в множествено число? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Всичко друго е в 

единствено число – представям, съгласен съм… 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, в Приложение № 32, 

където са „нови и частични избори“, отдолу ще бъде само „община, 
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район, кметство“, съответно при второто тире – „в нови или 

частични избори“ и „заявявам наименованието“ – всичко да бъде в 

единствено число. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тогава не би ли трябвало 

„Заявявам за участие в частичните избори за кмет на….“? Нали това 

е книга само за частични избори? Говорим за допускане в изборите. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, в пояснителния текст в 

т. 2 ще бъде „от датата на издаване на указа на президента за 

насрочване на частичните избори“. 

По Приложение № 32 има ли други предложения? 

Преминаваме към Приложение № 33 – заявление за 

регистрация на партия за участие в нови и частични избори.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Предлагам в заглавието да е „за 

регистрация на партия в нови и частични избори“. В пояснителния 

текст „Заявяваме за регистрация в нови и частични избори за….“ – 

изброяват се и се поставя дата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: По Приложение № 33 има ли 

други предложения?  

Тогава преминаваме към Приложение № 34 – заявление до 

Централната избирателна комисия за допускане за участие в нови 

избори за общински съветници или за кметове на регистрирана в 

ЦИК партия или коалиция. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И тук правя същото предложение 

като в Приложение № 32 – във второто тире да бъде „в нови или 

частични избори“. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Приема се. 

Колеги, други предложения по Приложение № 34?  Трябва да 

бъде „представяме“, след като е „заявяваме“. Всичко да бъде в 

множествено число. 
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Колеги, ако няма други предложения по Приложение № 34, 

преминаваме към Приложение № 35 – уведомление от партия или 

коалиция, променили лицата, оправомощени да ги представляват...  

Колеги, отпада ли „за участие“? Добре, „партията или 

коалицията е регистрирана:“ – отпада „за участие“. И пак във 

второто тире – „нови или частични …“, съответно „съгласни сме“ – 

да бъде в множествено число. 

В Приложение № 34 трябва да стане „Съгласни сме личните 

ни данни да бъдат обработени във връзка с произвеждане на нови и 

частични избори“, а в Приложение № 35 – „нови или частични“. 

По Приложение № 35 има ли други бележки?  Ако няма по 

Приложение № 35, преминаваме по Приложение № 36 – заявление 

за регистрация на коалиция в нови и частични избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не виждам желаещи за 

изказвания. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Приложение № 37 – списък на 

избирателите, подкрепящи регистрацията. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам да 

включим нова книга – удостоверение за регистрация на партия или 

коалиция в нови и частични избори. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре. 

Колеги, Приложение № 37 – списък на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция в нови и 

частични избори. 

Колеги, в първото изречение „Подписалите подкрепяме 

регистрацията на партия или коалиция“. 

Имам въпрос. В текста „Подписаните даваме съгласие 

личните ни данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане 

на…“ ще добавим ли „нови и частични избори“ или ще остане 

„изборите“? Остава ли си така и само с уточнението за добавката 
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„или“. Други предложения по тази книга? По Приложение № 37 

друго има ли? Няма. 

Приложение № 38 – заявление от партия или коалиция за 

заличаване на регистрацията в Централната избирателна комисия в 

нови и частични избори. По Приложение № 38, колеги, има ли 

някакви предложения? Няма. 

Приложение № 39 – входящият регистър на партиите за 

допускане или регистрация в нови и частични избори. 

В т. 7 ще бъде „приел“ – в единствено число, съответно в т. 

10, че е „предал“. Други предложения по книга № 39? Не виждам. 

Колеги, Приложение № 40 – входящият регистър на 

коалициите за допускане или регистрация в нови и частични избори. 

Други предложения по Приложение № 40 освен добавката в 

заглавието – многоточие и годината? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колега 

Бойкинова. Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, на Приложение 

№ 41 сме. Това е заявление за регистрация в ОИК на партия или 

коалиция в нови и частични избори на… “Заявяваме регистрация 

за…“ 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Едното е в единственото число, 

другото е в множествено. Да стане в множествено число. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, има ли 

предложение за изменение на книгата? Добре. 

Следващата книга е Приложение № 42 и тя е заявление за 

регистрация на местна коалиция в нови и частични избори на…. 

Моля да я прегледате. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам питане само. Тук ще 

поставяме ли в заглавието точици, защото в една община може да 

има и нов, и частичен или повече от един частичен избор.  Тук горе 

аз разбирам датата, а не, че ще има изписването… 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, следващата книга 

е Приложение № 43 и това е заявление за промени в състава или 

наименованието на местна коалиция в нови и частични избори на… 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, само „подписи“ – в 

множествено число. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, следващата книга 

е Приложение № 44. Това е заявление от партия, коалиция или 

местна коалиция за заличаване на регистрацията в ОИК в нови и 

частични избори на …. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Тук също „подписи“ в 

множествено число. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, следващата книга 

е Приложение № 45. Това е регистър на партиите и коалициите за 

участие в нови и частични избори на …. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги „предал“ и „приел“ – в 

единствено число, а в т. 8 „приели документите“ – в множествено 

число. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Приложение № 46 е регистър на 

местните коалиции за участие в нови и частични избори. Тук ще го 

уеднаквим – в т. 9 „приели документите“. 

Уважаеми колеги, във всички регистри ще бъдат уеднаквени 

„приели документите“, което означава, че винаги ОИК и ЦИК имат 

организация по двама дежурни членове да приемат документите. 

Уважаеми колеги, Приложение № 47. Това е удостоверение 

за регистрация на партия в нови и частични избори на….. 

Уважаеми колеги, Книга Приложение № 48 е удостоверение 

за регистрация на коалиция в нови и частични избори на …. 

Уважаеми колеги, Приложение № 49 е удостоверение за 

регистрация на местна коалиция в нови и частични избори. 

Приложение № 50 е удостоверение за промени в състава или 

наименованието на местна коалиция. 
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Преминаваме към Приложение № 51. Това е заявление за 

регистрация на инициативен комитет в нови и частични избори       

на… Уважаеми колеги, това е заявление за регистрация на 

инициативен комитет с точки от 1 до 7 – избирателите с постоянен 

адрес, адрес на пребиваване – „Заявяваме искане за регистрация на 

инициативен комитет за издигане на кандидат за … в нови и 

частични избори, както следва:“ И тук вече трябва да има постоянен 

адрес/настоящ адрес на пребиваване вместо в т. 7. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Значи в т. 7 ще стане само 

„постоянен адрес/адрес на пребиваване“, а долу ще стане „постоянен 

адрес, настоящ адрес (адрес на пребиваване на територията на 

изборния район)“. Добре. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, преминаваме към  

Приложение № 52. Това е заявление от инициативен комитет за 

заличаване на регистрацията му. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В Приложение № 52 долу да е 

„подписи“. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз също предлагам „Заявявам искане 

за заличаване…“ и в последното изречение „Изписване на 

решението за извършеното заличаване в …“ 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добавяме ли горе, където е ЕГН, 

и личен номер? А с наклонена черта или със скоби, както е долу? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Както е долу. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, преминаваме към 

Приложение № 53. Това е декларацията от член на инициативен 

комитет, която декларира, че отговаря на условията да избира, както 

и че няма да обработва и да предоставя личните данни за други цели, 

освен предвидените в Изборния кодекс. 

Уважаеми колеги, следващата книга е Приложение № 54. 

Това е входящ регистър на инициативните комитети за издигане 

кандидатурата на независим кандидат в нови и частични избори 
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на… И тук регистърът ще бъде уеднаквен с всички други регистри  - 

в множествено число „приели документи“. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Точка 10 и точка 13 да са в 

множествено число. 

 МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, следващият 

регистър е регистърът за публикуване на партиите за участие в нови 

и частични избори. Това е Приложение № 55. 

Приложение № 56 е регистърът на коалиции за участие в нови 

и частични избори за публикуване. 

Приложение № 57 е съответно регистър за публикуване на 

местните коалиции. 

Приложение № 58 е регистър за публикуване на 

инициативните комитети. 

Приложение № 59 е удостоверение за регистрация на 

инициативен комитет в нови и частични избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Думата има госпожа 

Георгиева. Заповядайте,  госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Колеги, докладвам ви проекти на изборни книжа, които 

се подават в Общинската избирателна комисия относно регистрация 

на кандидатите. 

Приложение № 60 е предложението от партия, коалиция, 

местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински 

съветници в нови избори. Има допълнение в правните основания. 

Навсякъде в текста, където е необходимо, са добавени „нови 

избори“. Срокът е 32 дни преди изборния ден. 

Приложение № 61 е предложение от партия, коалиция, местна 

коалиция за регистрация на кандидати за кмет на община, район, 

кметство в нови и частични избори. Съответно правните основания 

са допълнени. Навсякъде е добавено „нови или частични избори за 
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кмет“. Съответно в обяснителния текст са дадени сроковете за 

регистрация в нови и в частични избори. 

Това са, колеги, промените и допълненията в тази изборна 

книга. 

Продължаваме нататък – Приложение № 62. Това е 

предложение от инициативен комитет за регистрация на независим 

кандидат в нови и частични избори. Пак казвам, че са допълнени 

правните основания. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение – аз и в 

работната група го направих и колегата Георгиева се е съобразила, 

но според мен трябва да се качи и първото изречение от 

пояснителния текст долу в горното пояснение: „За всеки отделен вид 

избор за кмет на община, район, кметство се подава отделно 

предложение. За изборите за кметове на райони и кметства се подава 

общо предложение“. 

Тоест, горе да отиде и първото изречение от пояснителния 

текст, който се намира долу. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Добре, аз приемам това 

предложение в Приложение № 61 и ще го коригирам. 

Преминаваме ли на Приложение № 62? Съответно сроковете 

са дадени в пояснителния текст. В Приложение № 62 имаме ли, 

колеги, някакви корекции? 

Да преминем към Приложение № 63. Това е заявление-

декларация. Тук добавихме „от кандидат, български гражданин“, 

защото Приложение № 64 е заявление-декларация от кандидат, 

гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз. Това е, за 

да бъдем по-ясни. Приложение № 63 и Приложение № 64 съответно 

е същото заявление-декларация, но от кандидат за общински 

съветник, гражданин на друга държава. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: В Приложение № 63 „заявление-

декларация от кандидат за общински съветник или кмет – български 

гражданин…“ – така ли ще стане? Да. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Ако няма по тези заявления 

бележки, минаваме към Приложение № 65, което е списъкът на 

избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Тук в пояснителната част, ред 5 – „члена на 

инициативния комитет, пред който са положени подписите…“ – вече 

като я няма графата, би трябвало да отпадне „се подписва в 

графата“, а да остане „вписва трите си имена“. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Да. Колеги, тук по предложение на 

госпожа Цанева в пояснителния текст ще отпадне текстът, с който 

ние бяхме изписали, че членът на инициативния комитет „се 

подписва“, тъй като решихме тази графа да отпадне. Остават 

съответно подписите на избирателите, които се вписват. 

Колеги, преминаваме към Приложение № 66, което е 

удостоверение за регистрация на кандидат. Ако по удостоверението 

нямаме бележки, преминаваме към регистрите. 

Приложение № 67 е входящ регистър на кандидатите за 

общински съветници за нови избори. 

Приложение № 68 е входящият регистър на кандидатите за 

кметове. Съответно също ще коригираме „предал“, „приели“. 

Следващият регистър - Приложение № 69 – е на кандидатите 

за кметове на кметства. По същия начин ще уеднаквим в т. 8. 

Приложение № 70 е регистърът на кандидатите за нови и 

частични избори за публикуване, който също е регистър, с който и 

досега сме работили като образец.  

Ако няма предложения по регистрите, колеги, от Приложение 

№ 71 започваме с изборните книжа, които касаят регистрацията на 

застъпници. 
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Приложение № 71 е регистрация на застъпници на 

кандидатска листа. Тук в т. 3 в „Приложени документи“ тази 

декларация-приложение съответно, след като се преномерират 

изборните книжа, ще видим точно кой номер ще бъде декларацията-

приложение, която попълват кандидатите за застъпници, за да я 

впишем. На това ви обръщам внимание, за да го видите. 

Продължавам, колеги, с Приложение № 72, което е 

предложение за регистрация на заместващи застъпници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Цанева за бележки и предложения. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Предлагам в Приложение № 71, тъй като 

казваме на стр. 1, че съгласно приложен списък по образец, утвърден 

с решение на ЦИК, но в същото време ние даваме образеца в тази 

книга, затова да отпадне „утвърден с решение на ЦИК“, тъй като ние 

няма да имаме друго решение, а вече с това е утвърден образецът. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: В Приложение № 71, колеги – 

връщаме се на заявление  за регистрация на застъпници, „с решение 

на ЦИК“ ще отпадне като текст и ще остане „приложен списък 

съгласно утвърден образец“. 

Приложение № 72 е регистрация на заместващи застъпници – 

преди малко ви го представих.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: И тук предлагам същата корекция. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Да, същата корекция както в 

Приложение № 71 – „съгласно утвърден образец“. 

Следващата изборна книга е Приложение № 73. Това е 

декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници.  

Приложение № 74 – входящ регистър на предложени за 

регистрация застъпници и заместващи застъпници. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И тук в множествено число. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Да, това ще бъде уеднаквено 

навсякъде. 
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И последната изборна книга, която като проект ви докладвам, 

е Приложение № 75. Това е регистър на застъпници за публикуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, колега 

Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, Приложение 

№ 76. Това е списъкът на Общинската избирателна комисия на 

упълномощените представители на партии, коалиции, местни 

коалиции и инициативни комитети. Това е списъкът, който се 

публикува. Няма нещо, което да е различно. 

Ако няма бележки и предложения, преминавам към 

Приложение № 77, което е удостоверението, което Общинската 

избирателна комисия издава за застъпник. Това си е стандартното с 

променено само „нови и частични избори“. 

Приложение № 78 е списъкът за допълнително вписване на 

придружителите в нови и частични избори.  

Приложение № 79 е декларация от избиратели, вписани в 

допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден. 

Аз нямам други книжа за докладване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Войнов има 

думата за доклад. Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, първата изборна книга е 

Приложение № 80. Това е протоколът за предаване и приемане на 

избирателния списък. По него няма корекции. 

Ако няма забележки, следващата книга е Приложение № 81 – 

протокол за предаване и приемане на списък за гласуване с 

подвижна избирателна кутия. Той също е аналогичен. 

Приложение № 82 е протокол за предаване и приемане на 

избирателния списък за специализирани институция, място за 

задържане и други подобни. Също е аналогична изборна книга. 

Ако няма коментари, докладвам Приложение № 83, което е 

протоколът за предаване и приемане на изборни книжа и материали 
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на СИК. Тук също няма никакви корекции с изключение, че е 

дописано „нови и частични избори“. 

Следващата книга е Приложение № 84 – протокол за 

предаване и приемане на книжа и материали на подвижна секционна 

избирателна комисия. Също аналогична изборна книга. 

Тук само обръщам внимание на т. 10, тъй като са 

преномерирани приложенията, няма да е „Приложение № 81“, а ще 

стане „Приложение № 79“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, това са 

технически въпроси – кой номер ще стане книгата при цялото 

преномериране няма значение. 

Имате думата,  господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващата книга е Приложение № 85 – 

протокол за маркиране на печата на секционна избирателна комисия, 

съответно на подвижна секционна избирателна комисия. Никакви 

корекции няма тук. 

Следващата изборна книга е Приложение № 86 – протокол за 

предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на 

протокола на СИК/ПСИК. Тук е направена корекцията, която в 

работната група коментирахме, че протоколът се представя в три 

екземпляра, от които третият екземпляр е за Централната 

избирателна комисия. Накрая в обяснителния текст е добавено 

изречението, че „екземплярът от протокола за ЦИК се предава на 

ЦИК заедно с протоколите на СИК и ОИК.“  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам един въпрос по книга № 

79. Извинявам се, ще моля да ви върна. Но по отношение на тази 

книга това са лицата, които гласуват в друга секция в същата 

община по отношение на същото кметство или район, където се 

провеждат нови и частични избори. Не можах да разбера защо в 

третото тире „декларирам, че…“ адресът на лицето, което 

евентуално е гражданин на държава-членка на Европейския съюз, е в 
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друга държава на Европейския съюз по произход не по-късно от 

шест месеца преди датата на произвеждането на новите избори. Той 

трябва да има адрес на пребиваване на територията на страната шест 

месеца преди датата, а не, че адресът ми е в друга държава-членка на 

Европейския съюз.  Това не можах да разбера. Нали той може да 

гласува, ако има шест месеца период на пребиваване в България, а 

не в друга държава-членка на Европейския съюз? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото Приложение № 87 е протоколът 

на секционна избирателна комисия в избирателна секция. Тук няма 

никакви корекции в сравнение с общите избори. Действително тук 

няма споменаване за нови избори. Протоколът е без промяна. 

Следващата книга е Приложение № 88 – протокол на 

секционна избирателна комисия за избиране на кмет. Първото беше 

за общински съветници. Тук също няма абсолютно никакви промени 

в протокола. 

Следващата книга е Приложение № 89 – протокол на 

Общинската избирателна комисия за избиране на общински 

съветници. Само в буква „д“ трябва да се промени номерът на 

приложението. 

Следващата книга е Приложение № 90. Това е също протокол 

на същата избирателна комисия, само че за избиране на кмет. В тази 

изборна книга също в буква „д“ трябва според новата номерация да 

се промени номерът на приложението. 

Ако няма корекции, следващата книга е Приложение № 91. 

Това е вече решение на Общинската избирателна комисия за 

избиране на общински съветници. Тук, както и в работната група 

беше обяснено, текстът „член на комисията, който не е съгласен с 

отразеното в решението, го подписва с особено мнение“, е записано 

в обяснителната част като първо изречение. 

Следващата книга е Приложение № 92. Това е решение на 

Общинската избирателна комисия за избиране на кмет на община. 
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Тук корекцията е същата. Текстът е записан под подписите, че член 

на комисията, който не е съгласен, го подписва с особено мнение. 

Следват две приложения – Приложение № 93 и Приложение 

№ 94. Това е списък на лицата, получили копие от подписания 

протокол на СИК, съответно списък на лицата, получили копие от 

подписаните протоколи на ОИК. Тук няма никакви корекции в 

сравнение с общите избори. 

Съгласен съм в Приложение № 91 текстът преди подписите – 

„спорове и възражения на членовете на комисията по взетите 

решения“ – да бъде премахнат, тъй като в пояснителния текст е 

обяснено, че член на комисията, който не е съгласен с отразеното в 

решенията, го подписва с особено мнение, което се прилага към 

решението и става неразделна част от него. 

По същия начин ще стане и в Приложение № 92. 

Преминаваме към Приложение № 95. Това е протокол за 

предаване и приемане на изборни книжа и материали от ОИК на 

Централната избирателна комисия. В този протокол е вмъкната още 

една точка – точка 6 – протокол за предаване на сгрешен формуляр и 

приемане на нов формуляр на протокола на СИК. Това е 

продължение на приетата поправка в приложението за сгрешен 

формуляр и съответно „технически носители ….“ от т. 6 става т. 7. 

Последните две изборни книги, които искам да докладвам, 

това са Приложение № 96 и Приложение № 97, съответно 

удостоверение за избран общински съветник и удостоверение за 

избран кмет. Тук няма корекции, единствено това как ще бъде в 

новите избори за общински съветници. 

Нямам други доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, колега 

Войнов. 

Колегата Николов има думата. Заповядайте, колега Николов. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

представям на вашето внимание книга Приложение № 98. Става 

дума за образец на бюлетината за общински съветници. Същата е 

запазена като съдържание в сравнение със същото при общите 

избори. В поясненията обаче, след работно съвещание, вчера са 

направени съществени корекции. По същество в поясненията се 

реши да препратим относно техническите характеристики на 

бюлетината към решение на ЦИК, с което тя се одобрява. 

Следващите три книги – от Приложение № 99 до Приложение 

№ 101 – касаят бюлетината за кметове съответно на община, район и 

кметства. Същите са както при общите избори.  Това, което е 

същественото и което вече го казах при общинските съветници, е, че 

в пояснителната част по същество оставихме само един много 

кратък текст, с който препращаме към бюлетината за определяне на 

техническите показатели и техническите изисквания към 

принципното решение за определяне на техническите изисквания 

към бюлетината. 

Четирите книги на куп ги докладвах. 

Колеги, последната изборна книга, ако няма бележки по 

четирите вида бюлетини – Приложение № 98, Приложение № 99, 

Приложение № 100 и Приложение № 101 – последната книга е 

Приложение № 102, където също има драматични, бих казал, 

съкращения в сравнение с материала за общите избори. Всички 

пояснения са премахнати. Остана в началото относно образеца на 

кочана за хартиените бюлетини пояснението, че и за четирите вида 

избора всъщност бюлетините са прикрепени заедно по 100 броя. 

Представени са тук накратко в Приложение № 102 съответно как 

изглежда кочанът за четирите вида бюлетини. Единствено остана 

записът „Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация 

за откъсване на бюлетината при гласуване“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Бележки, допълнения 

към доклада на колегата Николов? Няма към докладваните от него 

книги. 

Колеги, всичко общо 103 книги са с новата, предложена от 

госпожа Дюкенджиева. Бяха обсъдени, разгледани, допълнени. 

Има думата госпожа Дюкенджиева за предлагане на проект на 

решение за утвърждаване на изборните книжа. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание има проект 

№ 4446 за утвърждаване на образци на изборни книжа за 

произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и 

за кметове, като приложенията са с номера от 1-МИ-НЧ до 103-МИ-

НЧ, приложени към настоящото решение, като решението да се 

обнародва в „Държавен вестник“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не виждам желаещи за 

изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на решението за 

утвърждаването на образците от изборни книжа на предстоящите 

местни и нови частични избори. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

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

– няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1833-МИ. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо председател, моля за 

протоколно решение за гласуване на проект на писмо до „Държавен 

вестник“ – има писмо във вътрешната мрежа в папка с моите 
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инициали – съответно да бъдат изпратени книжата до „Държавен 

вестник“ за обнародването им. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, моля. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка 

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

– няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка 1а от дневния ред: 

1а. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Колегата Димитров има думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Докладвам постъпило писмо с вх. № ЕП-06-22 от 

06.07.2020 г. от кмета на община Главиница Междут Джевдет, с 

което ни уведомяват и ни изпращат оригиналите от документи, 

свързани с отваряне на помещението, а това се прави по искане на 

МВР-Силистра, сектор „Противодействие на икономическата 

престъпност“. Основанието е наше Решение № 1244. 

Документите са окомплектовани. 

Докладвам го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, колега 

Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-06-395 от 06.07.2020 г. 

Писмото е от кмета на община Сливница и с него ни изпраща цялата 

преписка, свързана с отваряне на запечатано помещение, в което се 
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съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 

27.10.2019 г. избори за общински съветници и за кметове. 

Отварянето е станало по разпореждане на Административен 

съд – София-област, като са били предадени на архива изборни 

книжа и материали от двете секции за проверка на бюлетините. След 

като бюлетините и изборните книжа са получени обратно от 

Административния съд, те са върнати в помещението. За всяко 

отваряне на помещението е изготвена заповед на кмета, назначена е 

комисия, която е изготвила съответния протокол за разпечатване и 

съответно запечатване на помещението. 

Така че преписката е окомплектована. 

Докладвам писмото за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Колегата Ганчева има думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо 

председател!  Уважаеми колеги, докладвам искане за изплащане на 

възнаграждение на Общинска избирателна комисия – Добричка, с 

вх. № МИ-27-221 от 30.06.2020 г. Има контролен лист за 

предварителен контрол и за изплащане на пълната сума съгласно 

поисканото възнаграждение от Общинска избирателна комисия – 

Добричка, а именно за проведено дежурство на 26.05.2020 г. от 

председател, секретар и един член, като основанието за провеждане 

е възражение по получена частна жалба, изготвяне и входиране на 

възражение по административно дело и получаване на 

кореспонденция от община Добричка за 29.05.2020 г., като 

основанието за провеждане на дежурство от председател, секретар и 

един член е писма от ЦИК за възнаграждения на ОИК, отстраняване 

на техническа грешка и решение на ЦИК за насрочване на частичен 
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избор в с. Житница. Но 01.06.2020 г. отново е проведено дежурство 

от председател, секретар и член за получаване на касационна жалба 

по съответното административно дело на Административен съд – 

Добрич, посочено в справката, и определяне на член на изготвянето. 

Проведено е дежурство и на 03.06.2020 г. от председател, секретар и 

един член – отново основание за провеждането му е свързано с дела 

по описа на Върховния административен съд и Административен 

съд – Добрич. Има искане за изплащане на възнаграждение на 

дежурство от председател, секретар и член на 17.06.2020 г. за 

получаване на съобщения по административни дела, насрочени във 

Върховния административен съд, както и коригиране на справка по 

писмо от ЦИК. Следващото дежурство е на 26.06.2020 г. отново от 

председател, секретар и един член във връзка съдебни книжа по 

административни дела, както и кореспонденция с Централната 

избирателна комисия и писмо до председателя на Общинския съвет 

за предоставяне на документи така, както е описано в искането за 

изплащане на възнаграждение. 

Предлагам тези искания за изплащане на възнаграждения за 

дежурства съобразно доклада ми да бъдат гласувани за изплащане от 

Централната избирателна комисия, като в постъпилата справка 

присъства и искане за проведено дежурство на 10.06.2020 г. от 

председател, секретар и един член, но е допусната техническа 

грешка и несъответствие, във връзка с което не правя предложение 

за изплащане на това възнаграждение съобразно справката, която е 

постъпила. 

Така че моля за протоколно решение за одобряване на 

поисканите възнаграждения съгласно доклада ми без дежурството на 

10.06.2020 г. така, както е в представената справка. 

Общата сума, уважаема  госпожо председател съгласно 

контролния лист е 1219,61 лв., като за дежурството, за което не 
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предлагам да се изплати възнаграждение, сумата е 174,23 лв. Тоест, 

тези сума, намалена с размера за дежурството на 10.06.2020 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Има ли въпроси? Други предложения? Не виждам изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение за одобряване изплащането на възнаграждения 

на ОИК – Добричка. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Има думата колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Докладвам за сведение, че са пристигнали 

оригиналните документи към решение, което сме взели през месец 

май. Преписката е със сигнатура МИ-27-190 и е за изплащане на 

възнаграждение за заседание и дежурства на ОИК – Севлиево. 

Справката е пълна. Всички документи, протоколи, решения и 

прочее са налице. Сега администрацията ще поиска номера на 

сметката на кмета, за да преведе средствата.  

Това е за сведение.  

ПРЕДС. ТАНЯ ЙОСИФОВА: Има думата госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

искане за изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна 

комисия – Карлово, за проведено едно заседание на 25.06.2020 г. във 

връзка с разглеждане на постъпили документи от Агенция по 

вписванията във връзка със сигнал за нарушаване на чл. 34, ал. 6 от 

ЗМСМА от страна на общински съветник. На заседанието са 
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присъствали председател, двама заместници, секретар и осем 

членове. 

Преписката е комплектована с всички необходими материали 

и документи, включително контролен лист и счетоводна справка. 

Сумата е в размер на 661,01 лв. Предлагам ви да я одобрим с 

протоколно решение за Общинска избирателна комисия – Карлово. 

ПРЕДС. ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, за 

изказвания. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на протоколно 

решение за одобряване на посочената сума на ОИК – Карлово. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Има думата госпожа Стойчева. Заповядайте, госпожо 

Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам искане 

за изплащане на възнаграждение на членове на Общинска 

избирателна комисия – Ветово, за проведено дежурство на 

30.06.2020 г. от председателя на Общинската избирателна комисия. 

Стойността на възнаграждението е 63,84 лв. 

Преписката е комплектована в цялост. Предлагам да одобрим 

исканото възнаграждение. 

ПРЕДС. ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, за 

изказвания. 

Ако няма, процедура по гласуване на протоколно решение. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

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

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Чаушев, имате думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-225 от 

03.07.2020 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение 

от ОИК – Разград, за проведено заседание на 01.07.2020 г., на което 

са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и девет членове. Но това заседание са обсъдили и приели 

решение за процесуално представителство по отношение на съдебно 

дело срещу ОИК – Разград. 

Предлагам на основание наше Решение № 1682 от 

20.11.2019 г., Раздел І, т. 1, буква „з“ да им се изплати 

възнаграждение в размер на 714,21 лв. 

По преписката има съответната счетоводна справка и 

контролен лист. 

ПРЕДС. ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги. 

Ако няма изказвания, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-222 от 

30.06.2020 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение 

от Общинска избирателна комисия – Борино, за проведено заседание 

на 27.06.2020 г., на което са присъствали председател, двама 

заместник-председатели, секретар и петима членове. На това 
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заседание са освободили поради подадена оставка общински 

съветник и съответно са обявили за избран следващия от 

кандидатската листа.  

Поради това на основание наше Решение № 1685, Раздел І, 

т. 1, буква „б“ предлагам да им се изплати възнаграждение в размер 

на 501,41 лв.  По преписката има счетоводна справка и съответния 

контролен лист. 

ПРЕДС. ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, за 

изказвания. 

Ако няма изказвания, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: В тази точка ще докладвам и аз две 

преписки. Колеги, първата е постъпила от ОИК – Велико Търново, с 

вх. № МИ-27-227 от 06.07.2020 г. Искането е за проведено едно 

заседание и четири дежурства. Заседанието е проведено на 

29.06.2020 г. Присъствали са председател, двама заместник-

председатели, секретар и девет членове. На него са прекратени 

пълномощията на общински съветник и е обявен за избран нов 

общински съветник. 

По отношение на дежурствата – четирите дежурства – те са 

във връзка с получени писма от разследващи полицаи, с които се 

иска достъп до изборните книжа, архивната документация на ОИК. 

Посочва се, че дежурствата са целодневни и са предоставени 

необходимите документи и достъп във връзка с нуждите на 

досъдебните производства. 



31 

 

Така че предлагам да одобрим исканията. Сумата е 1300,74 

лв. за ОИК – Велико Търново. 

Имате думата, колеги. 

Процедура по гласуване, ако няма изказвания. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имам още едно искане за изплащане на 

възнаграждение. То е от ОИК – Благоевград, с вх. № МИ-27-226 от 

03.07.2020 г. Искането е за изплащане възнаграждения за три 

заседания и три дежурства. Съответно заседанията са проведени на 

01.06.2020 г., на 08.06.2020 г. и 12.06.2020 г., а дежурствата – на 

07.06.2020 г., на 09.06.2020 г. и 11.06.2020 г. 

Общата сума, която се претендира, е 2 605,47 лв. Първото 

заседание е във връзка с писмо от Административен съд – 

Благоевград, заедно с молба за вземане на протоколно решение. 

Следващото заседание е във връзка с писмо от Административен съд 

– Благоевград, заедно с молба по административно дело № 

364/2020 г., приемане на протоколно решение със становище на 

ОИК. Следващото заседание е във връзка с касационна жалба по 

същото административно дело, предложение за приемане на отговор 

срещу касационна жалба на инж. Р. Т. 

Дежурствата са свързани – първото – на 07.06.2020 г. – за 

подготовка на материали за заседание, подготвяне на копия от 

материали по същото административно дело, на 09.06.2020 г. 

съставяне, подписване и изпращане на писмо до секретаря на 

общината, комплектоване на преписка и на 11.06.2020 г. е за 
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подготовка на материали за заседание на ОИК на 12.06.2020 г. 

отново по същото дело. 

Аз предлагам едното дежурство да не го уважаваме, тъй като 

с оглед това, което изчетох, мисля, че има дублиране на дейностите. 

Така че предлагам дежурството на 11.06.2020 г. да не се заплаща и 

съответно от сумата да се приспадне 126 лв. 

Имате думата, колеги. 

Ако няма изказвания, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

Има думата госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна  комисия  е  постъпила  жалба до Централната 

избирателна  комисия   чрез   ОИК.  Жалбата е от В.   М.   Н.   срещу 

решение   на   Общинска   избирателна  комисия – Аксаково, № 315,   

с   което   решение   Общинската   избирателна комисия не е 

прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство в с. 

Слънчево. 

Към жалбата също така има приложен е-mail, в който 

жалбоподателят казва, че вчера е изпратил на електронния адрес на 

ОИК с копие до ЦИК жалбата, но електронната поща до ОИК не 

беше доставена и не му се е върнало, че е получена жалбата. Казва, 

че после, в 18,24 ч., както и тази сутрин за последно ни сезира с това, 
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че според него в ОИК – Аксаково, е възникнала неизправност на 

електронната поща и не е могъл да подаде жалбата си чрез ОИК до 

Централната избирателна комисия. 

Аз се свързах с председателя на ОИК – Аксаково. Пощата им 

е в изправност и съответно се проверява всеки ден за постъпили 

жалби или други документи. Не мога да обясня поради каква 

причина господинът не е могъл да подаде жалбата. Но, така или 

иначе, тя е подадено в Централната избирателна комисия и 

предлагам ние да я изпратим по компетентност на съответния 

Административен съд, а това е Административен съд – Варна, тъй 

като съгласно ЗМСМА решенията, с които се прекратяват или се 

отказва да се прекрати предсрочно пълномощията на кметовете на 

кметства, подлежат на оспорване пред съответния Административен 

съд по реда на Изборния кодекс.  

Поради това предлагам с копие до Общинска избирателна 

комисия и до съответния Административен съд да препратим по 

компетентност жалбата на  господин Николов. 

Има също така към преписката приложен сигнал от  господин 

Николов относно други обстоятелства по Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, според които са налице 

предпоставки за прекратяване пълномощията на кмета на с. 

Слънчево. В сигнала той твърди, че кметът продължава да е 

едноличен търговец с фирма ЕТ Красимир Михалев. 

Сигналът е изпратен до ОИК с копие до ЦИК. Така че ви го 

докладвам само за сведение, тъй като Общинската избирателна 

комисия е компетентна да се произнесе по този, така да се каже, нов 

сигнал с твърдения за наличие на предпоставките за предсрочно 

прекратяване пълномощията на кмета на с. Слънчево. 

Моля, да гласуваме писмото по компетентност до 

Административен съд – Варна. 
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ПРЕДС. ТАНЯ ЙОСИФОВА: Имате думата, колеги, за 

изказвания. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване за 

препращане на сигнала по компетентност. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Таня Йосифова); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в отговор на наше 

писмо от 03.06.2019 г., с което сме изпратили до кмета на район 

Сердика за връчване на три акта за установяване на 

административни нарушения против ПИК и във връзка с наше 

напомнително писмо с оглед на вече година откакто нямаме 

информация по връщането на актовете, сме получили писмо от 

Столична община, район Сердика, с което ни уведомяват, че три 

броя актове за установяване на административни нарушения срещу 

ПИК нюз ЕООД не са връчени, тъй като служители на районната 

администрация след извършени две последователни посещения през 

три дни, за които са съставени два административни протокола, 

приложени към преписката, не са открили управителя на ПИК нюз 

ЕООД, а и по данни на лицата, обитаващи обекта, който се намира 

на седалището и адреса на управление на ПИК нюз ЕООД,  господин 

Н.   Й.   от   началото   на   месец   юни   2019 г. пребивава в 

чужбина. 

Докладвам ви ги за сведения. Актовете ще бъдат приложени 

към административно-наказателните преписки, разпределени на 

съответните докладчици на решенията, за вземане на по-нататъшни 

действия съгласно разпоредбите на ЗАНН. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ганчева има 

думата. Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо 

председател! Докладвам ви, колеги, преписка във връзка с 

постъпило възражение от Централната избирателна комисия с вх. № 

МИ-20-40 от 12.06.2020 г. Разпределена е на мой доклад в случая с 

подписа на госпожа Стоева на 30.06.2020 г. Веднага след 

разпределянето на преписката съм изискала становище от Правния 

отдел на Централната избирателна комисия. 

Накратко докладвам. Става въпрос за акт за установяване на 

административно нарушение № 13 от председателя на ЦИК в 

отсъствие на нарушителя. В становището, което е входирано от 

Централната избирателна комисия от госпожа Кирилова, главен 

юрисконсулт в Дирекция „Администрация“. С вх. № ЦИК-09-104 от 

06.07.2020 г. се съдържат данни за фактическата обстановка по тази 

преписка, както и предложения за по-нататъшното процедиране по 

преписката. 

Аз подкрепям изразеното становище и предложение от 

ръководителя на група „Жалби“ в оперативен порядък да се направи 

работно обсъждане на тези преписки. 

Така че ви го докладвам за сведение и запознаване сега и по 

преценка за работни обсъждания по групи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

Колегата Иванова има думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз ви докладвам 

аналогична административнонаказателна преписка, както и госпожа 

Ганчева. Тази преписка е във връзка с постъпило възражение от „168 

часа“ срещу акт за установяване на административно нарушение 

№ 19-МИ от 29.10.2019 г. Фактическата обстановка е сходна с тази, 

докладвана от колегата Ганчева. Възражението ми е разпределено с 

резолюция на председателя на 30.06.2020 г. Аз съм получили 
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преписката на 02.07.2020 г. и веднага съм поставила резолюция за 

становище от нашето звено Правно обслужване. Такова становище е 

постъпило с вх. № ЦИК-09-105 от 06.07.2020 г. То е качено във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание. 

Аз ви моля да се запознаете подробно с него. Докладвам ви я 

за сведение и запознаване. Поддържам предложението за работно 

заседание. Доколкото ми е известно, има няколко акта, такива, които 

не са връчени в шестмесечния срок, за да се уточни единно 

становище на комисията как ще се процедира по преписките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, предлагам да 

направим почивка до 14,00 ч. и да продължим заседанието в 14,00 ч. 

отново. Имаме още доста работа. Съгласни ли сте? 

Обявявам почивка до 14,00 ч. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължава 

заседанието.  

Точка 4 – Доклади по писма на прокуратурата и МВР.  

Колегата Ганчева има думата. Заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря госпожо председател. Ще 

докладвам за мен и за колега Баханов. Като предлагам, тъй като 

става въпрос за традиционните писма от прокуратурите, да ги 

съобщя като входящ номера и да гласуваме ан блок, ако колегите не 

възразяват. След това проектите на отговори, които касаят 

фактически обстоятелства и приложни документи, които се 

съхраняват в Централната избирателна комисия.  

Докладвам преписка с вх. № ЕП-09-207 от 1.07.2020 г. 

Проектът на отговора е  във вътрешната мрежа, както и всички 

останали, които ще докладвам.  
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Преписка с вх. № ЕП-04-02-110 от 30.06.2020 г. Преписка с 

вх. № ЕП-04-02-108 от 30.06.2020 г. Тези са в папка с моите 

инициали.  

Следващите ми доклади са във вътрешна мрежа в папката на 

колегата Баханов.  

ЕП-09-185 от 30.06.2020 г. ЕП-09-182 от 30.06.2020 г. ЕП-09-

181 от 30.06.2020 г. ЕП-09-183. И последния ми доклад е ЕП-09-184 

от 30.06.2020 година. Предлагам да гласуваме проектите на 

отговори, съобразно докладваните от мен преписки ан блок.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ДИМИТРОВА: Имате думата колеги 

за изказване. Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Таня Йосифова, 

Севинч Солакова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ДИМИТРОВА: Господин Николов 

има думата.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам две 

писма от прокурорски и следствени органи, във връзка с образувани 

такива преписки, с които се искат доказателства, информация от 

Централната избирателна комисия.  

Първото писмо е с вх. № ЕП-09-175 от 30.06.2020 г. от 

Софийска градска прокуратура следствено дело. И второто писмо 

съответно е от Свищов, а именно Областна дирекция на МВР гр. 

Велико Търново, районно управление Свищов. За конкретни лица се 

иска информация къде са упражнили правото си на глас. Участвали 

ли са в изборите. Съответно иска се информация относно състав на 

секционни избирателни комисии в двете секции в чужбина където са 

гласували двете лица. Изготвил съм и по двете писма аналогичен 

отговор, който може да видите в моя папка. До следствен отдел – 

Градска прокуратура и до Районното полицейско управление в гр. 
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Свищов. Уточняваме. Ние нямаме адресите на членовете на 

секционната избирателна комисия.  

На следващо място представяме състава на секционната 

избирателна комисия. Представяме заверено копие по страница 

първа от списък на гласувалите.  

И не на последно място удостоверяваме къде е извършено 

съответното гласуване на двете лица, в коя секция в чужбина. Моля 

да видите писмата и общо да бъдат одобрени и изпратени до двата 

разследващи органа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ДИМИТРОВА: Имате думата колеги. 

Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване на протоколно 

решение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева), против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ДИМИТРОВА: Господин Джеров 

има думата.  

АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, аналогична е 

темата. Докладвам ви няколко преписки от Прокуратурата.  

До Централната избирателна комисия са съответните писма,  

с които може да се запознаете в моята папка от днес.  

Първо ви докладвам вх. № ЕП-09-134/2 от 26.06.2020 г. По 

въпроса за справките, които изискват от нас съм изготвил писмо, с 

което може да се запознаете под № 38-86.  

На следващо място бих искал да ви докладвам вх. № ЕП-09-

134/3 от 26.06.2020 г., по която преписка има изготвено писмо № 38-

87, също в моята папка от днес.  

На следващо място бих искал да ви докладвам вх. № ЕП 09-

134/4 от 26.06.2020 г.  
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Проектът ми за писмо е под № 38-88 в моята папка от днес.  

На следващо място бих да ви докладвам ЕП-04-02-107 от 

30.06.2020 г. По същата преписка има изготвено писмо под № 39-11.  

На следващо място ви докладвам вх. № ЕП-04-02-106 от 

30.06.2020 г. По преписката има изготвено писмо в моя папка от 

днес под № 39-12.  

На следващо място бих искал да ви докладвам вх. № ЕП-04-

02-103 от 26.06.2020 г. По преписката съм подготвил писмо под № 

39-13 в моята папка от днес.  

На следващо място бих искал да ви докладвам вх. № ЕП-04-

02-104 от 26.06.2020 г., по повод на която е подготвено писмо под № 

39-14.  

На следващо място ви докладвам вх. № ЕП-09-177 от 

30.06.2020 г. на Централната избирателна комисия. Подготвеното 

писмо е под № 39-16.  

На следващо място бих искал да ви докладвам вх. № ЕП-09-

179 от 30.06.2020 г. на Централната избирателна комисия. Писмото 

по преписката е в моята папка от днес под № 39-17.  

На следващо място бих искал да ви докладвам вх. № ЕП-09-

178 от 30.06.2020 г. на Централната избирателна комисия. В тази 

връзка съм подготвил писмо под № 39-18. 

И на последно място бих искал да ви докладвам вх. № ЕП-09-

176 от 30.06.2020 г. на Централната избирателна комисия. В тази 

връзка съм подготвил писмо под № 39-19.  

Може да се запознаете с писмата от моята папка от днес. Ако 

нямате възражения ще помля да гласуваме протоколно решение, с 

което да изпратим съответните писма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги. 

Има ли бележки към писмото? Няма.  

Моля процедура по гласуване.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева), против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Чаушев има 

думата.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, аз ще ви докладвам 

няколко преписки по отношение на гласуване на граждани в 

чужбина във връзка с извършване проверки от прокуратури. 

Преписките са в моя вътрешна папка и писмата от съответните 

прокуратури и ви ги докладвам по следния начин.  

С входящ № ЕП-09-131 от 25.06.2020 г. от Софийска градска 

прокуратура съответния следствен отдел. Имаме преписка за даване 

на информация по отношение на гласуване на граждани извън 

страната и искане за доказателства, избирателни списъци, 

декларации, състави на избирателни комисии извън страната.  

Второто е с № ЕП-09-131-1 от 25.06.2020 г.,  също от 

Софийска градска прокуратура с искания по отношение на гласуване 

на наши граждани извън страната.  

На следващо място е с № ЕП-09-123-1 от 25.06.2020 г., също 

от Софийска градска прокуратура.  

Следващото е № ЕП-09-123-3 от 26.06.2020 г., също от 

Софийска градска прокуратура се искат информации и документи 

във връзка с гласуване на гражданин извън страната.  

Следващото № ЕП-09-123-2 от 26.06.2020 г. от Софийска 

градска прокуратура, също по отношение на гражданин гласувал 

извън страната се искат информация и съответните документи, 

избирателни списъци и декларации.  

Също по № ЕП-04-02-100 от 25.06.2020 г. от Областна 

дирекция на МВР – Кърджали, Районно управление - Момчилград 



41 

 

във връзка с извършена проверка по отношение на гражданин 

гласувал извън страната. Писмата са в моя вътрешна папка. Събрани 

са исканите доказателствени средства по тези преписки, съобразно 

исканията на органите извършващи въпросната проверка.  

Предлагам да им се изпратят.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

предложения, бележки по предложените писма?  

Моля колеги, процедура по гласуване да изпратим 

изброените писма.  

Гласуваме протоколно решение да изпратим цитираните от 

господин Чаушев писма.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Преминаваме към точка  

– разни.  

Господин Димитров имате думата.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Във вътрешната моя папка има 

копие от писмото, което е дошло от Областната дирекция на МВР – 

Пловдив с № МИ-04-02-8, с което автора Е. З. иска от нас да 

направим проверка за установяване на евентуален конфликт на 

интереси от една попълнена декларация по повод на назначаването 

на служител в Министерството. Името е изписано, ЕГН. Подготвил 

съм писмо до господин Филипов, в което го молим да удостовери 

фактите свързани с евентуална несъвместимост на еди-кое си лице. 

Да се провери дали лицето е народен представител или съветник в 

общински съвет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване 

на предложеното писмо до Информационно обслужване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.  

Колегата Джеров има думата.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, докладвам ви аналогично 

писмо с входящ № НС-04-02-1 от 2.07.2020 г. Писмото е от 

директора на старши комисар от ОД на МВР – Пловдив, господин Й. 

Р., в което искат от нас да изпратим данни за това, дали към 

настоящия момент лицето Н. Д. Д. със съответното ЕГН е народен 

представител. 

В тази връзка ви предлагам колеги, да извършим проверка и 

да изпратим съответното запитване със съответното писмо по 

съответния ред и начин.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева), против – няма.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Входящ № НС-04-02-2 от 2.07.2020 г. 

Същото е питането, но по отношение на друго лице. Предлагам да 

направим проверка и да изготвим отговор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да се извърши 

проверката.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева), против – няма.  
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Колегата Войнов отсъства.  

Колегата Бойкинова има думата.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е получено разпореждане на председателя на 

28-ми състав по гражданско дело 51953 от 2019 г. по описа на 

Софийския районен съд, Гражданско отделение, 28 състав, с което 

ни моли да изпратим справка за три имена и ЕГН на кмета на с. 

Долни Раковец, Община Радомир, област Перник за налагане на 

глоба.  

Предлагам да изпратим това разпореждане до кмета на 

община Радомир с копие до Софийския районен съд по 

компетентност, с оглед на това, че кмета на с. Долни Раковец е 

кметски наместник. В общината следва да се съдържат данни за 

трите му имена и ЕГН. Такава информация не се съхранява в 

Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друго предложение има 

ли?  

Ако няма, моля процедура по гласуване за изпращане на 

писмото по компетентност.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева), против – няма.  

Колегата Солакова заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви на първо място 

една докладна записка от директора на Дирекция „Администрация“ 

в изпълнение на ДДС № 4 от 2020 г. на Министерство на финансите. 

Уведомяваме кметовете на общини за извършените трансфери за 

изплащане на сумите одобрени с решение на Централната 
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избирателна комисия, като възнаграждение за членовете на ОИК за 

заседания и дежурства.  

Приложен е списък на всички 108 общини с посочени суми, 

които са трансферирани и както ви казах са за възнаграждение на 

ОИК-овете заедно с проектите на писма и посочване на съответните 

параграфи по параграфа, по който общините трябва да отразят при 

изпълнението на бюджета. Затова ви предлагам да гласуваме 

подготвените писма до кметовете на общини, за да изпълним 

указанието на министъра на финансите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада колеги.  

Други предложени има ли? Няма.  

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, с 

което да одобрим изпращането на посочените в докладната писма.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – няма.  

Разгледайте колеги всички изплатени възнаграждения на 

ОИК. Мисля, че трябва да направим един анализ.  

Заповядайте госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа за сведение ви докладвам в отделна папка, с цел и по-бързо 

ориентиране и намиране на съответната документация свързана с 

щата на администрацията. Публикувано е щатното разписание в 

сила от 1 юли 2020 г. Докладвам ви за необходимостта от 

протоколно решение за одобряване на проектите на допълнителни 

споразумения на двама колеги, които са част от общо гласуваните, 

които следваше да бъдат поканени за да бъдат преназначени на 

съответни длъжности. В случая ви докладвам допълнителните 

споразумения на господин Димитър Стоянов Стойнов и на господин 

Румен Цачев. Моля да ги погледнете. На работна група вчера ги 
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обсъдихме, считано от днес, така както са предвидени съответните 

условия по допълнителното споразумение на основание чл. 119 от 

Кодекса на труда.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението 

колеги.  

Има ли въпроси? Няма.  

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Димитър 

Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева), против – няма.  

СЕВИЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо, което сме 

получили по електронната поща в Централната избирателна комисия 

от О кей супертранс във връзка с прекратения договор поради 

изтичане на срока на 29 март 2020 г. Искане за освобождаване на 

гаранцията по изпълнението на договора в съответствие с точка 6.6 

от този договор. Представено е и становище от главния юрисконсулт 

и главния счетоводител.  

Предлагам ви да приемем протоколно решение за 

възстановяване на сумата по гаранцията при спазване на условията 

по договора съответно за начина на освобождаване. Иначе отговаря 

на изискването в седемдневен срок от постъпване на искането от 

Централната избирателна комисия да освободи гаранцията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли друго 

предложение колеги? Няма.  

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

освобождаване на гаранцията на О кей супертранс.  

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви заявление от 

госпожа Донка Димитрова – главен експерт архивист в Дирекция 

„Администрация“ от 1 юли 2020 г. за изплащане на допълнително 

месечно възнаграждение за образователна и научна степен „Доктор“. 

Във връзка с Вътрешните правила  е представено заявлението с 

приложена диплома за придобиване на научна степен, както и 

удостоверение от Висшата атестационна комисия от 1990 г. за 

признаване на това удостоверение и дипломата за присъждане на 

научната степен, тъй като дипломата е от друга държава.  

Във връзка с това искам да ви кажа, че защитената 

дисертация за придобиване на степен доктор по история е по 

специалност документалистика, документознание и архивистика. 

Тъй като лицето счита, че е свързана с работата, която изпълнява в 

Централната избирателна комисия.  

Съгласно Вътрешните правила в Централната избирателна 

комисия за организация на работната заплата на служителите в 

администрацията на ЦИК от 28 май 2020 г. за образователна и 

научна степен „Доктор“, сме определили конкретния размер във 

Вътрешните правила и се приема решение на Централната 

избирателна комисия, ако тази научна степен е свързана с 

изпълняваната работа. Както в ал. 3 на чл. 12 е посочено, при 

възникнала приложимост.  

За целта на своя доклад по Закона за развитие на 

академичния състав трябва да се удостовери с диплома наличието на 

научна степен и да бъде представена тази диплома до работодателя. 

За приемане на решението и за определяне на срока, имам предвид 

длъжността, която изпълнява госпожа Донка Димитрова, считано от 

1 юли 2020 г. ви предлагам, да приемем решение за изплащане на 
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допълнително възнаграждение, така както е предвидено във 

Вътрешните правила като размер.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте колеги 

предложението. Имаме доктор на науките в администрацията, 

приложимо към длъжността, която заема.  

Процедура по гласуване колеги, на протоколно решение за 

изплащане на допълнително възнаграждение.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева), против – 1 

(Ерхан Чаушев).  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна 

записка от директора на Дирекция „Администрация“ за подаване на 

статистическа информация. Те са две докладни записки по повод 

постъпили писма от Националния статистически институт. С 

писмата те ни информират, че продължава Централната избирателна 

комисия да бъде част от статистическо проучване. И в тази връзка са 

подготвени статистическите форми така както в онлайн платформата 

са генерирани, разходи за придобиване на дълготрайни материални 

активи за второто тримесечие на 2020 г. в НСИ, така и наетите лица 

отработено време, средства за работна заплата и други разходи за 

труд за второто тримесечие на 2020 г. Регулярно за втора година 

подаваме тази информация в НСИ. Имаме упълномощено лице, 

госпожа Валерия Бончева да изпрати по електронен път в тази 

платформа попълнената информация, така както ни е предоставена.  

Моля за одобрение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения 

няма. 

Моля процедура по гласуване.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева), против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна 

записка за възстановяване на разходи за пътуване от местоживеене 

до месторабота и обратно на член на Централната избирателна 

комисия, както и в докладната записка е посочено, съгласно 

постановление 381 от 2019 г. за изпълнение на държавния бюджет 

на Република България за 2020 г., чл. 34, ал. 1, точка 2 определя, че в 

бюджетната организация могат да бъдат поети разходите за 

възстановяване на извършените такива за пътуване от местоживеене 

до работа. Към момента няма промяна в условията, при които досега 

Централната избирателна комисия е приемала решение. Затова ви 

предлагам така както е предложено по докладната записка да 

приемем протоколно решение за одобряване ежемесечно 

възстановяване на извършените разходи за пътуване на госпожа 

Катя Иванова.  

Колеги, тъй като става дума за изпълнение на бюджета за 

2020 г., аз ви предлагам да приемем решение за възстановяване на 

сумите за разходите за пътуване за 2020 г. За всички разходи от 1 

януари до 30 юни да се предостави информация на Централната 

избирателна комисия, както и в края на 2020 г.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаем колеги, аз считам, че 

нямаме никакви основания да заплащаме бензина на който и да член 

на Централната избирателна комисия за собствения му личен 

автомобил за да идва на работа, независимо от неговото 

местоживеене, дали е в София, в крайните квартали на София, в 

рамките на Столична община, Перник, Радомир или където и да е. 

Като основание е цитирано Постановление № 381 от 30.12.2019 г. 
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Ще ви прочета относимите разпоредби и ще ви обоснова моите 

съображения, че изобщо ние не попадаме в тази хипотеза.  

Член 34, ал. 1 казва: Бюджетни организации могат да 

извършват разходи с полза на работници и служители за пътуване 

както следва: 

Точка 1. В граници на населеното място, когато това 

произтича от характера на трудовата им дейност, а не от това къде 

живееш. От характера на трудовата им дейност, има се предвид 

контрольори, инспектори, които със собствен автомобил извършват 

разход, за да осъществяват трудовите си функции.  

Точка 2. Когато от местоживеенето до местоработата и 

обратно, когато те се намират в различни населени места за лица със 

специалност и квалификация изискваща се за съответната длъжност. 

То е пак във връзка със съответната трудова дейност. При всички 

положения това е с оглед характера и естеството на функциите им и 

изпълняваната им трудова дейност, а не с оглед обстоятелството, че 

живееш извън населеното место където изпълняваш трудовите си 

функции.  

Още повече ал. 2 има ограничение. Въз основа на трудовите 

задължения и изискванията за длъжността определени с длъжностни 

характеристики, работодателят за дейностите финансирани от 

общинските бюджети и общинския съвет, утвърждава списък на 

длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи. 

Тоест не на всички. Утвърждава се списък на тези. Защото в 

Централната избирателна комисия има от администрацията, които 

идват и пътуват, за да изпълняват трудовите си функции. Тоест тези 

длъжности са предварително такива определени от работодателите, 

с оглед трудовата им функция, а не с оглед факта къде живеят и как 

пътуват, за да стигнат до работа, защото както знаем идването на 

работа е задължение за всеки работник или служител.  
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Считам, че абсолютно никакво основание нямаме, съгласно 

това постановление и аз ще гласувам против. В противен случай 

излиза, че по точка 1 трябва да се плаща бензина и на тези членове, 

които живеят в населеното място, тоест и в София. Защото няма 

никаква разлика между точка 1 и точка 2. Разликата е само в това, че 

едните живеят в населеното место, а други извън населеното место.  

Определящо при всички случаи е трудовата функции  

естеството на функциите, а не местоживеенето. Ще гласувам против.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз ви предлагам да не 

объркваме различните хипотези. В момента ви докладвам въпрос 

свързан с хипотезата по точка 2 на чл. 34, ал. 1. Нека да не 

объркваме и статута на служителите по трудово правоотношение от 

администрацията на Централната избирателна комисия и членове на 

държавен орган. Членовете на този държавен орган се избират по 

специален ред определен и уреден в Изборния кодекс.  

При назначаването и съответно избирането от Народното 

събрание или назначаването от Президента на Република България 

са представени лица, които отговарят на високите изисквания по 

Изборния кодекс, за да бъдат членове на този орган. Напомням, че 

когато работодателят реши да определи такъв списък и обяви 

процедура за подбор, такава процедура, каквато се провежда в ЦИК 

за администрация, тогава можем да говорим и да намесим членовете 

на администрацията или служителите от администрацията по 

Кодекса на труда. Но когато говорим за членовете на Централната 

избирателна комисия имаме предвид, че това изпълнение на висока 

държавна служба и с оглед на статута на членовете на държавния 

орган, ви предлагам на това основание в рамките на бюджетните 

средства, ние да гласуваме възстановяването на средствата за 

транспортни разходи извършени от госпожа Иванова, която е с 

местоживеене извън столицата.  
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, специалния ред 

или процедурата за избор на членове на Централната избирателна 

комисия не обосновава нито плащането на наеми, още по-малко 

плащането на бензин за лични автомобили на членовете на 

Централната избирателна комисия само с оглед обстоятелството, че 

те живеят извън град София. Абсолютно съм убедена и съм сигурна, 

че това Постановление и разпоредбата на чл. 34 при всички 

положения това трябва да произтича от характера на трудовата 

дейност и от естеството на работа. Може да има специален ред и 

процедура. Да бъде назначаване, но трудовата ни дейност и 

характера на естеството на функциите ни, не позволява да ни се 

заплащат разходи за бензин за това, че идваме на работа. 

Категорично считам, че едното няма нищо общо с другото.  

Имайте предвид, че има и други членове на Централната 

избирателна комисия, които са с местоживеене извън град София и 

ще възникне резонно и за тях въпроса, ще заплащаме ли разходи за 

бензин. Току що спряхме плащането на наеми. Сега ще започнем 

плащането на бензин. Считам че трябва да проявим малко мъдрост и 

да имаме усещането кога и как трябва да спрем.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги има ли за 

изказвания? Няма.  

Моля колеги, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение за изплащане на разходи за пътуване от 

местоживеенето до местоработата.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7 (Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева), против – 5 (Таня Цанева, 

Силва Дюкенджиева, Николай Николов, Мария Бойкинова, 

Александър Андреев)  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви докладна записка от 

директор на Дирекция „Администрация“ с приложени оценки. 
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Извършено е оценяването съгласно Вътрешните правила за 

организация на работната заплата на служителите в 

администрацията. Приложени са и формулярите за оценка от 

председателя на Централната избирателна комисия. Госпожа 

Манолова наред с това, без допълнително да представя информация 

както по отношение на мотивите за съответните оценки, представя 

на Централната избирателна комисия, съгласно чл. 19, ал. 3 от 

правилата и в срока по този текст, изготвената от главния 

счетоводител справка към 30 юни 2020 г. за разполагаемите средства 

за допълнително възнаграждение.  

И в тази връзка комисията предлага да обсъди възможността 

за изплащане на допълнителни възнаграждения за служителите, за 

постигнати резултати не са посочени. В тази част ви го докладвам за 

сведение. Докладвам ви формулярите за одобряване с решение на 

Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Готови ли сте колеги да 

го направим сега или искате да се запознаете и на следващото 

заседание, да одобрим предложените оценки на служителите.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по оценките 

колкото и да ги гледате, няма да получите никаква информация нито 

по отношение на количеството, нито по отношение на качеството. 

Затова ви предлагам формално да приемем решение за 

утвърждаването на така представените оценки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване 

на предложеното протоколно решение за утвърждаване оценките на 

служители от администрацията на ЦИК.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева), против – няма.  



53 

 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви молба до 

Централната избирателна комисия и до председател на Централната 

избирателна комисия от 2 юли 2020 г. от госпожа Деница Йосифова. 

Молбата е да бъде назначена на длъжността главен експерт човешки 

ресурси, здравословни и безопасни условия на труд в звено 

„Административно обслужване“, Дирекция „Администрация“ в 

Централната избирателна комисия, във връзка с проведен конкурс за 

горе цитираната длъжност и протокол № 2 от 18.06.2020 г. на 

Комисията.  

Докладвам ви молбата за сведение. Не знам конкурса е 

проведен или с друго наименование процедура. Няма посочена дата 

от която лицето заявява, че може да постъпи на работа. За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Уведомила е, че от 13-

ти ще встъпи.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Можеше да уведоми в подадената 

молба, за да изпълни своите цели тази писмена молба.  

Докладвам ви едно писмо от Община Искър – Област Плевен 

за промяна в електронния адрес, на който да се изпраща 

кореспонденцията, защото и тази информация да бъде предоставена 

на Дирекция „Администрация“ за отразяване и за прилагане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Дюкенджиева 

има думата.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, само за 

сведение на Централната избирателна комисия. В моя папка с № 

ЦИК-09-101 е постъпила информация от госпожа Милена 

Радославова – главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“, че 

в периода от 5 май 2020 г. до 2 юли 2020 г. няма постъпили искания 

за извършване на справки в регистъра на населението, поради което 

не са изготвени такива.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Солакова.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В тази връзка докладчика може ли да 

ни каже, дали може да се извърши проверка в системата, дали има 

извършено включване от разпечатка от която да се вижда. Или 

съответно от Информационно обслужване или от Главна дирекция 

„ГРАО“.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не мога да отговоря сега в тази 

връзка. Ще проверя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във Централната 

избирателна комисия е постъпило едно запитване от колегите от 

ОИК – Девин, с вх. № МИ-15-381 от 2 юли. Те ни уведомяват, че 

преди няколко дни са приели решение, с което са прекратили 

пълномощията на избран общински съветник. Взели са решение и са 

посочили за избран следващия в листата на съответната коалиция. 

Той обаче не желае да е общински съветник и веднага иска да се 

откаже. И в тази връзка отправят към нас запитването направо към 

ОИК ли трябва да се подаде или чрез председателя на общинския 

съвет. Тъй като били сега конституирани и недостатъчно обучени да 

работят с Изборния кодекс, разчитат на нашия опит да им отговорим 

на въпроса.  

В тази връзка съм подготвила едно писмо, което е във 

вътрешна мрежа. Общо взето позовавайки се на разпоредбата на 458, 

ал. 1 и чл. 87, ал. 1, точка 24 от Изборния кодекс.  

Уведомявам ви, че обявения за избран в следващ в 

съответната листа кандидат за съветник, който следва да подаде 

заявление, че не желае да е общински съветник до ОИК – Девин, 

която със свое решение следва да го заличи, като кандидат от 

съответната листа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване 

колеги на предложеното писмо.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева), против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Поради изчерпване на 

дневния ред, колеги, закривам заседанието.  

Насрочвам следващото заседание на ЦИК, четвъртък 9 юли в 

10.30 часа. 

 

(Закрито в 15,10 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева  

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

Стенографи: 

 

Божидарка Бойчева 

 

Силвия Михайлова 

 


