
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 240 

 

На 9 септември 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно обявяване на следващия от 

листата кандидат за народен представител. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

2. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК. 

    Докладват:  Бойчо Арнаудов, Ерхан 

      Чаушев 

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.  

Докладва: Йорданка Ганчева 

4. Разни. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Силвия 

  Стойчева, Димитър  

  Димитров, Николай  

  Николов, Ивайло Ивков  

ПРИСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Таня Йосифова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, 

Николай Николов,  Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.  
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ОТСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Таня Цанева. 

 

Заседанието бе открито в 14,10 ч. и председателствано от 

госпожа Кристина Стефанова – заместник-председател на 

комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Здравейте, 

уважаеми колеги. Откривам заседанието на Централната 

избирателна комисия на 9 септември 2020 г.  

От днешното заседание поради платен годишен отпуск 

отсъстват: госпожа Дюкенджиева, госпожа Солакова, господин 

Баханов, господин Войнов, госпожа Иванова, госпожа Бойкинова и 

госпожа Цанева. 

Във вътрешна мрежа е публикуван проект за дневен ред: 

1. Проект за решение относно обявяване на следващия от 

листата кандидат за народен представител с докладчик госпожа 

Ганчева. 

2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. Докладчик 

е господин Арнаудов. 

3. Доклади относно искания за изплащане възнаграждения на 

ОИК с докладчик госпожа Ганчева. 

4. Разни, в която докладчици са госпожа Ганчева, госпожа 

Стойчева, господин Димитров, господин Николов и господин Ивков. 

Предложения за допълнения към дневния ред? 

Господин Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо председателстваща, моля да ме 

включите в точка втора от дневния ред – Проект на решение за 

промяна в състав на ОИК. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Допълвам Ви в т. 2, господин Чаушев. 

Други предложения по дневния ред! Не виждам. 

Подлагам на гласуване проекта за дневен ред. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова и Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Проект за решение относно обявяване на следващия от 

листата кандидат за народен представител. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, 

уважаема госпожо председателстваща! Докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-02-9 от 09.09.2020 г. С това писмо от Народното събрание са 

ни изпратили решение на Народното събрание, прието на 

09.09.2020 г., с което са прекратени пълномощията на народния 

представител Даниел Димитров Кирилов, избран от листата на ПП 

ГЕРБ, 23. изборен район – София, за изборите за народни 

представители в 44-то Народно събрание. 

В писмото е обективирана молба за обявяване на следващия 

от листата на ПП ГЕРБ, предвид което и след извършена справка в 

регистрите на Централната избирателна комисия кой е следващият в 

кандидатската листа на ПП ГЕРБ, ви предлагам проект на решение, 

който се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, за 
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обявяване на госпожа Лиляна Друмева Радева със съответното ЕГН 

за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на 

партия ГЕРБ в 23. изборен район – София. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

моля да се запознаете с проекта на решение. 

Колеги, процедура по гласуване проекта за решение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

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

против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1886-НС. 

Моля да предложите писмата,  госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля, уважаема госпожо 

председателстваща, уважаеми колеги, да гласуваме писмата до 

Народното събрание и до „Държавен вестник“ във връзка с току-що 

приетото решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Проекти за решения за промени в състави на ОИК. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-15-434 от 27.08.2020 г. е 

постъпила молба от Пламен Лечев, председател на ОИК – Хасково, 

който моли да бъде освободен като председател поради лични 

причини. 

В тази връзка съм подготвил един проект за решение, който 

се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 

днешно заседание, относно промяна в състава на ОИК – Хасково. 

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-39 от 

09.09.2020 г. е постъпило предложение от Делян Добрев, 

упълномощен представител на ПП ГЕРБ, на мястото на Пламен 

Лечев за председател на ОИК – Хасково, да бъде назначен Венелин 

Челебиев, досегашен член на ОИК, а на мястото на Венелин 

Челебиев да бъде назначена Венцислава Запрянова от списъка на 

резервните членове. 

Към предложението са приложени молба от Пламен 

Стефанов Лечев за прекратяване на пълномощията му като 

председател на ОИК – Хасково, по лични причини, и заверено копие 

от пълномощното на Делян Добрев. 

Изискуемите декларации са налични в Централната 

избирателна комисия относно Венелин Челебиев и Венцислава 

Запрянова, както и техните дипломи за завършено висше 

образование. 

Предвид изложеното и на посочените правни основания ви 

предлагам Централната избирателна комисия да реши да освободи 

като председател на ОИК – Хасково, Пламен Лечев със съответното 

ЕГН и да анулира издаденото му удостоверение и на негово място да 

назначи за председател на ОИК – Хасково, Венелин Челебиев със 

съответното ЕГН, който е досегашен член на ОИК – Хасково. На 

негово място също така да назначи за член на ОИК – Хасково, 
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Венцислава Запрянова със съответното ЕГН от предложения 

резервен състав. 

На назначения председател и член на ОИК – Хасково, да 

бъдат издадени удостоверения. Решението подлежи на обжалване по 

съответния ред. 

Моля да го гласуваме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1887-МИ. 

 Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-10-38 от 

08.09.2020 г. сме получили предложение от председателя на партия 

ВОЛЯ за попълване състава на ОИК – Момчилград, като на мястото 

на Маноел Баръмов, който беше освободен с наше Решение № 1884-

МИ от 04.09.2020 г., се предлага да се назначи Иван Митков Иванов. 

Към предложението са приложени необходимите 

документи – съответната декларация и дипломата за завършено 

висше образование.  

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има проект 

на решение, поради което аз ви предлагам да назначим за член на 

ОИК – Момчилград, Иван Митков Иванов със съответното ЕГН и да 

гласуваме това назначаване. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева);  против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1888-МИ. 

Изчерпахме точка втора от дневния ред. 

 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК.  

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Уважаема госпожо 

председателстваща, уважаеми колеги! Докладвам искане за 

изплащане на възнаграждение, постъпило от Общинска избирателна 

комисия – Аксаково, с вх. № МИ-27-264 от 08.09.2020 г.  

Преписката е преминала през предварителен финансов 

контрол, има положително становище за изплащане, като искането 

за изплащане на възнаграждение е за едно дежурство на 

02.09.2020 г. от председател, и съответно проведено заседание на 

03.09.2020 г., на което са присъствали председател, заместник-

председател, секретар и седем члена. Общата сума по контролния 

лист е 614,46 лв. 

В преписката се съдържат всички документи съобразно 

нашето решение и доказателства за поисканото възнаграждение. 

Моля за протоколно решение с положително становище за 

изплащане на възнаграждението на ОИК – Аксаково. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване предложението за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Аксаково. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващия Ви доклад. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам искане за 

изплащане на възнаграждение на Общинска избирателна комисия – 

Добричка, с вх. № МИ-27-262/2 от 02.09.2020 г. 

В преписката се съдържат всички документи съобразно наше 

решение, всички изисквания и доказателства за поисканото 

възнаграждение за заседания и дежурства, а именно, както следва 

съобразно справката. Има предварителен финансов контрол с 

положително становище за изплащане на сумата в размер на 

1183,70 лв. за проведено дежурство на 17.07.2020 г. от председател, 

секретар и един член, за проведено дежурство на 10.08.2020 г. от 

председател, секретар и един член, на 13.08.2020 г. дежурство от 

председател, секретар и член и проведено заседание на 14.08.2020 г. 

от председател, двама заместник-председатели, секретар и осем 

члена на Общинска избирателна комисия – Добричка. 

Моля за протоколно решение за изплащане на така 

докладваното от мен възнаграждение на Общинска избирателна 

комисия – Добричка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване одобряването на изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Добричка. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 



9 

 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващия Ви доклад. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам преписка с вх. 

№ МИ-27-261 от 31.08.2020 г. Това е искане за изплащане на 

възнаграждение от Общинска избирателна комисия – Аксаково.  

В преписката се съдържат всички доказателства и документи 

за поисканото възнаграждение съобразно наше решение, като се 

иска изплащане на възнаграждение за дежурство на 26.08.2020 г. от 

председател и съответно искане за изплащане на възнаграждение за 

проведено заседание от Общинска избирателна комисия – Аксаково, 

на 27.08.2020 г., на което са присъствали председател, секретар и 

девет члена. Общата сума по контролния лист е 663,67 лв.  

Има положително становище за изплащане на така 

поисканото възнаграждение от финансовия контрол. 

Моля за решение за изплащане на така поисканото 

възнаграждение от ОИК – Аксаково. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване одобрението за изплащане на 

възнаграждение за ОИК – Аксаково. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, изчерпахме точка трета от дневния ред. 

 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Разни. 



10 

 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ МИ-15-438 от 03.09.2020 г. от Общинска избирателна комисия – 

Добричка. Става въпрос за искане за изплащане на възнаграждение, 

подписано от председател и секретар. 

Докладвам ви го сега за сведение. Ще възложа да бъдат 

извършени съответните проверки и на следващото заседание ще ви 

го докладвам вече и с предложение, ако има такова по преписката. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Преминаваме към следващ докладчик. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам две 

писма, съответно от Общинска избирателна комисия – Стрелча, и 

Общинска избирателна комисия – Момчилград, относно регистрация 

на кандидатите за участие в частичните местни избори. С това 

цялата информация от всички общински избирателни комисии 

относно регистрираните кандидати вече е в цялост. Във вътрешната 

мрежа са публикувани всички писма на общинските избирателни 

комисии, направена е и обобщена справка – регистър „Кандидати – 

частични местни избори“. Може да се запознаете с нея. Съответно са 

изпратени и писмата до ГД ГРАО и до „Информационно 

обслужване“ АД за извършване на проверката по реда на Решение 

№ 966 на Централната избирателна комисия. 

Докладвам също така, че продължаваме да получаваме писма 

от общините относно брой избирателни секции по кметства и 

общини, относно броя на вписаните избиратели в част ІІ на 

избирателните списъци, относно информация за сключени договори 

за отпечатване на бюлетините, включително и брой бюлетини, както 

и информация за предприетите мерки за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия за всички участници в изборния 

процес. 
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Тази информация също се обобщава в съответната справка, с 

която може във всеки един момент да се запознаете във вътрешната 

мрежа. Докладвам всички тези писма за сведение. Вие можете да ги 

видите. 

Освен това докладвам и постъпило писмо от Община Попово 

във връзка с отпечатване на бюлетините. Писмото е до БНБ и 

връчването им на упълномощени представители на общинска 

администрация – Попово. 

Тази информация я докладвам за сведение на Централната 

избирателна комисия. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, докладвам за сведение. 

Вчера с вх. № ЦИК-11-78 от 08.09.2020 г. е дошло едно писмо със 

запитване за данни от изборите от 1990 г. до 2001 г. В понеделник 

ще направя някакъв отговор. Тях ги няма онлайн. Писмото е на 

български студент във Флоренция, където има Европейски институт, 

и той иска да си направи база данни. 

Това е, което мога да съобщя. 

Освен това вчера влязохме с Таня Цанева в онлайн 

конференцията, която е на АСЕЕЕО. Мина първият ден, в който 

имаше годишен доклад. Той обикновено съдържа финансов отчет за 

постъпления и направени разходи. Това е отчет на Изпълнителното 

бюро. Общо взето, нямаше никакви разисквания освен на 

председателя на Грузия, но те са водещи, както и на Секретариата, 

който трябва да отчете тази дейност. Днес има конференция. Ще се 

включа в 15,00 ч. Ако има нещо интересно, ще ви докладвам 

следващия път. Конференцията е по повод на комуникации, 

информация, фейкнюз в основата си. Ще видим какви доклади има, 

дали ще има достъп,  могат ли да се възпроизвеждат и т.н. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам ви запитване, пристигнало от госпожа М. П. на 

електронната поща на Централната избирателна комисия с писмо с 

вх. № ЦИК-11-78 от 09.09.2020 г. Можете да го видите във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание. 

Със запитването госпожа П. ни информира, че ще бъде в 

командировка до 30.04.2021 г. в гр. Хамбург. Пита необходима ли е 

някаква специална служебна бележка да й бъде издадена от ЦИК, за 

да упражни правото си на глас в Германия. Изобщо как е възможно 

да гласува в Германия. 

Изготвил съм отговор на писмо, което можете да видите също 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали под № 4577.  

В отговора уточняваме, че ако има избирателни права и 

желае да гласува във Федерална република Германия в 

предстоящите избори за Народно събрание, може да го направи, като 

подаде не по-късно от 25 дни преди изборния ден съответния 

образец. Уточняваме, че не се нуждае от бележка от Централната 

избирателна комисия за гласуване, а също така, че образецът на 

заявлението, както и списъкът на организираните секции за 

гласуване в Германия, тяхното местоположение, ще бъдат 

оповестени на страницата на Централната избирателна комисия в 

предвидените от закона срокове. 

Това е отговорът на въпроса. Моля да го обсъдим и да  

отговорим на госпожата. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако госпожата пита как може да гласува 

и ще даваме отговор сега, заявлението е едно на ръка. Но 

заявлението има значение само за секциите. А тя може и без никакво 



13 

 

заявление да отиде, да попълни декларация по образец и с личната 

си карта и да гласува. Така че това задължително трябва да се 

допълни, ако ще е толкова широк текстът. 

Аз бих написал само, че не е необходимо да предприема 

каквито и да е допълнителни действия. Достатъчно е да отиде с 

личната си карта там, където е открита секция в чужбина, 

включително и във Федералната република Германия, и да попълни 

декларация по образец, която ще й бъде предадена на място. 

Тоест, с две изречения, без изобщо да споменаваме 

заявлението. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Питането, ако позволите,  

госпожо председателстваща, всъщност беше съвсем конкретно и 

едно-единствено: моля да ми отговорите нуждая ли се от бележка от 

ЦИК за гласуване в предстоящите избори, намирайки се в 

Европейския съюз. На този въпрос съм дал конкретен отговор – не 

се нуждаете от бележка от ЦИК 

А същевременно включих предварителното заявление с оглед 

на това, че може би от предишно гласуване госпожата е останала с 

впечатление че трябва нещо да влиза в комуникация с Централната 

избирателна комисия. Но не възразявам да се възприеме 

предложението на колегата Ивков да съкратим „заявлението“ и да 

остане само записът: „Не се нуждаете от бележка от Централната 

избирателна комисия“. 

Възприемам предложението на колегата Ивков. Затова преди 

изречението „Не се нуждаете от бележка от ЦИК“, да добавим едно 

ново изречение „Дори да не сте подали съответното заявление, може 

да гласувате, като се явите в секцията…“ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

процедура по гласуване изпращането на писмо-отговор. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Николов, за следващия Ви доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Още едно питане да докладвам. 

Постъпило е с вх. № ЦИК-11-79, днес, на 09.09.2020 г., от господин 

П., който заявява, че би желал да внесе предложение, което да 

подобри проследимостта на бюлетините и вота за всеки избирател, 

къде и с кого мога да внеса това предложение. 

Съдържанието на предложението налага изменение в 

Изборния кодекс. Затова съм приготвил кратко писмо, с което 

предлагаме на господин П., че предложение за изменение на 

изборното законодателство може да внесе в Народното събрание. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

имате ли бележки по проекта за писмо на господин Николов? 

Колеги, процедура по гласуване проекта на писмо. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 6 (Димитър Димитров, 

Кристина Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 4 (Александър Андреев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров).  

Предложението  не се приема. 

 

Колеги, обявявам 10 минути почивка и след това 

продължаваме. 
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(След почивката) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, 

продължаваме заседанието. 

Господин Ивков, заповядайте в точка Разни. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, както обсъдихме тук в 

неформален порядък, качил съм едно предложение, което считам, че 

не е належащо днес да се вземе и на ръба на кворума. Мисля, че 

спокойно може да го обмислите и да го разгледаме на заседание във 

вторник евентуално. 

Така че за момента считам, че трябва да оттегля доклада си, 

още повече че сме в срок. Нищо не налага бързане по тези въпроси, 

по които е проектът ми. Така че се надявам да има яснота всеки със 

себе си, след като се запознае до вторник, когато предполагам, че ще 

бъде следващото редовно заседание.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Благодаря Ви, господин Ивков. 

Продължаваме със следващ докладчик. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам за сведение 

постъпило писмо от кмета на район „Връбница“, Столична община, 

с което ни изпраща протоколи за разпечатване на помещения, в 

които се съхраняват останалите в резерв бюлетини от изборите за 

общински съветници и за кметове, както и заповед за определяне на 

длъжностни лица за отваряне на архивните помещения и определяне 

на реда за предаване на резерва от бюлетини за унищожаване. 

Цялата информация е публикувана в папка „Общински 

администрации – местни избори 2019 г.“ извън индивидуалните 

папки на колегите. Можете да се запознаете с нея. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с 

това изчерпахме дневния ред. 
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Други желаещи да се включат в днешното заседание? Не 

виждам. 

Обявявам следващо редовно заседание на Централната 

избирателна комисия на 15 септември 2020 г., вторник, от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 15,40 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Кристина Стефанова 

 

    За СЕКРЕТАР:  

        Силвия Стойчева 

 

 

 

Стенограф: 

  Божидарка Бойчева 


