
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 57 

 

На 31 май 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния  

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Решение относно обявяване на списък А и списък Б от 

кандидатските листи по чл. 386, ал. 1 - 4 ИК.  

Докладва: С. Дюкенджиева 

2. Решение относно обявяване на избраните членове на 

Европейския парламент от Република България. 

   Докладва: Стефка Стоева 

3. Медийни пакети.  

   Докладва: Катя Иванова 

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

наказателни преписки.  

Докладва: Силвия Стойчева 

4а. Доклад относно искане за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладва: Цветана Георгиева 

Севинч Солакова 

4б. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК.  

   Докладва: Силва Дюкенджиева 

5. Разни. 

Докладват: Александър Андреев, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Мирослав 

Джеров, Димитър Димитров, Таня Цанева, 

Севинч Солакова.  
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова-

Цанкова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

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

Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева.  

Заседанието бе открито в 10.15 ч. и бе председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Добър ден, колеги!  

Откривам заседанието. Важен ден е днес. Имате предложен 

дневен ред.  

Моля, има ли желаещи допълнително колеги да бъдат 

включени? Госпожо Георгиева, имате думата.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, моля да бъда 

включена в точка „Отваряне на запечатани помещения“ – нова точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. 

Актуализиран е дневният ред.  

Казвайте, който иска. Добре, госпожо Стефанова. 

(Реплика на Севинч Солакова извън микрофона.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Записах Ви. 

Заменяме докладчиците – вместо госпожа Цанева, госпожа 

Иванова.  

Колеги, процедура по гласуване на дневни ред с 

актуализацията.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Точка първа от дневния ред.  

1. Решение относно обявяване на списък А и списък Б от 

кандидатските листи по чл. 386, ал. 1-4 ИК. 

Докладва госпожа Дюкенджиева по обявяване на списък А и 

списък Б. Заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание има проект 

на решение за обявяване на списък А и списък Б от кандидатските 

листи по чл. 386, ал. 1-4 от Изборния кодекс. Тук правя една корекция 

в началото на решението. Ще бъде не „с раздел четвърти“, а „с 

решение 447, раздел четвърти“. Централната избирателна комисия 

обяви предпочитание преференциите, получени от всеки един от 

кандидатите по кандидатски листи. Няма да изчитам цялото решение. 

Виждате мотивите. Предлагам Ви да приемем решение, с което 

Централната избирателна комисия подрежда кандидатите за членове 

на Европейския парламент според броя на получените предпочитания 

и преференции в списък А и останалите кандидати – в списък Б, 

поотделно, за всяка листа, съгласно приложението. И да обявим 

списък А и списък Б по кандидатски листи на партии и коалиции по 

чл. 386, ал. 1-4 от Изборния кодекс, съгласно приложението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, на микрофона. Не 

е ясно какво се говори.  

Госпожа Бойкинова, заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не знам дали не е по-добре първо да 

обявим списък А и списък Б по кандидатските листи, на основание чл. 

386, ал. 1-4 от Изборния кодекс и – подрежда кандидатите за членове 

на Европейския парламент според броя на получените предпочитания. 

Защото подредбата е на основание обявения списък А и Б. Това е 

моето разбиране.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?  

Има ли други бележки, предложения към проекта за решение? 

(Реплика на Катя Иванова извън микрофон.) Само на микрофона, 

моля. (Реплики извън микрофон.) Моля на микрофоните, за да записва 

и докладчикът, и да остава в протокола.  



4 
 

Долавяме ли решение на ЦИК, защото следва веднага „ЦИК 

реши“? Решение на ЦИК? Ако няма други, моля, колеги процедура по 

гласуване на решението.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 455. 

Колеги, да преминем към заключителното решение. 

 

2. Решение относно обявяване на избраните членове на 

Европейския парламент от Република България 

В моя папка ще видите проект за решение. “Решение за 

обявяване на избраните членове на Европейския парламент от 

Република България“. Моля да се запознаете.  

Ще го приемем с всички членове. 

Колеги, погледнете, моля Ви, правното основание. Кандидатите 

са подредени по азбучен ред.  

Да, така пише имената. Бях го сложила и после някои колеги… 

Ясно е, че са имената. Да остане само „избраните“. Ако трябва, ще 

сложа имената. Има такъв вариант. Такъв е текстът: обявява имената 

на избраните.  

В целия изборен процес имаме безкрайно много решения, в 

които тези лица фигурират и с ЕГН-тата си, и с кандидатските листи. 

Тогава, ако искате: обявява имената на избраните за членове на 

Европейския парламент – само имената – в Република България. И 

посочваме на кои избори все пак. (Реплика: Да, да.)  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да махаме ЕГН-тата и от коя 

кандидатска листа са.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Като има ЕГН-та, кое ги 

прави по-различни? 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да има някакво изречение след 

името, а не само имена изброени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако искаше, щеше да 

каже повече какво трябва да обявим. Това решение подлежи на 

обнародване. Очевидно не може да има обнародване и… (Коментари 

извън микрофона.) Колеги, ако искате да е по-завършено, мога да 

добавя още пет-шест определения към всяко едно име, но това ни е 

целта.  

Колеги, кой откъде е се знае, кой с колко е избран се знае. 

Говорим за официален документ, за завършващ акт. Има изисквания 

на закона. Нека да ги съобразим. Ето, господин Николов каза нещо 

интересно. Когато ЦИК беше назначена, да не би в Указа на 

Президента да пишеш кой от коя квота е. нали това си е друг акт.  

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз миля, че трябва да 

оставим решението така, както е проектът ни – с ЕГН-тата, имена и 

ЕГН и от коя листа е избран съответният евродепутат, имайки предвид 

и практиката на Централната избирателна комисия за замяна, за 

обявяване на следващ избран в листите в парламента на Република 

България, членове на СИК, членове на ОИК и на РИК, така че не 

виждам проблем да си остане така решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това зависи от 

подредените лица. Това зависи само от подредбата в списък Б. 

(Реплики без микрофон.) 

Колеги, новото предложение всъщност е да не се обявяват 

единните граждански номера и партиите и коалициите, от които са 

издигнати тези кандидати. Това беше направено днес.  

Така че подлагам на гласуване, съгласно правилника. Моля, 

процедура по гласуване - да не се обявява, това е много различно от 

предложения проект от мен.  

Гласували: 17 членове на ЦИК: за – 11 (Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Цветанка Георгиева); против – 6 
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(  Александър Андреев, Георги Баханов, Емил Войнов, Кристина 

Стефанова, Силвия Стойчева, Таня Цанева). 

РЕПЛИКА: Няма решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев каза 

нещо много умно в тази зала: „Това са българските депутати, които 

отиват в Европейския парламент, а не представител на този, на този и 

на този.“ Каква принадена стойност има в това решение да сочим кой 

от кого е издигнат?  

Колеги, ние не сме политически орган. В закона пише какво се 

обявява – имената, да. Приканвам Ви: още веднъж си помислете какво 

е било. И старото е било с ЕГН-тата; това не значи, че е вярно. Вижте 

как изглежда: „Държавен вестник“... Искате да ни критикуват и за 

това, че сме излезли извън нормите на закона и сме ги дописали ли?  

Така пише в закона. Ние не сме изненадани, нали? (Реплика на 

Емил Войнов.) Аз поставих въпроса на дискусия. Предлагам както е 

било някога. Недейте с подобни изказвания, не са ми приятни. 

Предлагам го, защото така счита мнозинството. Считам обратното и 

затова го казах, защото ми е по-лесно да ги изтрием, отколкото да 

нанасяме след заседанието ЕГН-тата.  

Не си спомням – някой друг ли предложи да се махнат? 

(Реплики извън микрофона.)  

Аз така го предлагам. Пак казвам: за мен не съответства на 

разпоредбата на закона. 

Мога да си представя какво беше, ако имаше няма какви 

спорове за имената, какво щеше да бъде. Поне по тях няма спорове. 

Други решения? 

Подлежи на обнародване в „Държавен вестник“. 

Има ли други бележки? Ако няма, колеги, моля, процедура по 

гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е прието единодушно. Трябва да го подпишем 

всички колеги. Сега ще го внеса за подпис, колеги. 

Колеги номерът на последното решение е 456.  

 

Продължаваме. Точка 3 от дневния ред. 

3. Медийни пакети. 

Госпожо Иванова, имате думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в днешния дневен ред 

има искания за изплащане на медийни пакети. Те са извън папките.  

Докладвам искане с вх. № ЕП-24-278 от 28 май. Искането е за 

одобряване на сумите по договор с вх. № ЕП-24-96 от 3 май 2019 г. 

между „168 часа“ ЕООД, вестник „24 часа“ и „Пряка демокрация“. 

Договорите са проверени. Изпълнени са изцяло. Предлагам да 

одобрим изплащането на дължимата сума.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

гласуваме.  

Гласували: 15 членове на ЦИК: за – 14 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – 1 (Кристина Стефанова). 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам искане за изплащане по 

договор за медийни пакети № ЕП-24-106 от 3 май, сключен между 

„168 часа“ ЕООД и коалиция от партии „Възход“. Искането е с вх. № 

ЕП-24-279 от 28 май. Приложени са всички изискуеми документи. 

Предлагам да одобрим плащането. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги 

чухте доклада. Моля, процедура по гласуване.  

Гласували: 15 членове на ЦИК: за – 15 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 
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Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

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

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам искане за изплащане по 

договор за медийни пакети. Искането е с вх. № ЕП-24-287 от 28 май, а 

договорът е ЕП-24-262 от 21 май 2019 г. между „Оберон Радио Макс“ 

ЕООД, Радио „Фреш“ и политическа партия „ВОЛТ“. Комплектувано 

е с всички изискуеми документи, изпълнено е изцяло. Моля за 

решение за одобряване.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

моля, процедура по гласуване.  

Гласували: 14 членове на ЦИК: за – 14 (Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам искане с вх. № ЕП-24-

294 от 29 май за изплащане по договор за медийни пакети с вх. № ЕП-

24-172 от 9 май 2019 г. между телевизия „ЕВРОКОМ“ и коалиция от 

партии „Воля – Българските Родолюбци“. Договорът е изпълнен 

изцяло. Приложени са всички изискуеми документи. Предлагам 

решение за одобряване.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги 

чухте доклада. Моля, процедура по гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам искане за изплащане с 

вх. № ЕП-24-295 от 29 май 2019 г. по договор за медийни пакети с вх. 

№ ЕП-24-227 от 15 май между телевизия „ЕВРОКОМ“ и коалиция от 

партии „Воля“ - „Българските демократи“. Към искането са 

приложени всички изискуеми документи. Договорът е изпълнен 

изцяло. Предлагам да одобрим плащането по договора.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване, 

колеги.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам искане за плащане с вх. 

№ ЕП-24-296 от 29 май 2019 г. по договор за медийни пакети ЕП-24-

100 от 3 май, сключен между телевизия „ЕВРОКОМ“ ООД и 

политическа партия „Пряка демокрация“.  

Към искането са приложени всички необходими документи. 

Договорът е изпълнен изцяло. Предлагам да одобрим плащането.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме, колеги.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам искане за изплащане на 

сума по медиен пакет с вх. № ЕП-24-300 от 30 май 2019 г. по договор 

за медийни пакети с вх. № ЕП-24-254 от 20 май 2019 г., сключен 

между „Авенир 21“ ЕООД, вестник „19 минути“ и коалиция от партии 

„Възход“. Приложени са всички изискуеми документи. Договорът е 

изпълнен изцяло. Предлагам решение за одобряване на плащането.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме, колеги.  

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

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, последното искане е за изплащане, 

което ще Ви докладвам, е с вх. № ЕП-24-310 от 30 май по договор за 

медийни пакети ЕП-24-256 от 20 май, сключен между „СЕГА“ ЕАД, 
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Вестник „СЕГА“ и „Segabg.com“ и коалиция от партии „Възход“. 

Приложени са всички необходими документи. Договорът е изпълнен 

изцяло. Предлагам протоколно решение за одобряване на плащането.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Гласуваме, колеги, 

одобрение за последния за днес предложен медиен пакет. 

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

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Приключихте ли с докладите? Добре.  

Колеги, думата има госпожа Стойчева по точка 4 от дневния 

ред. Заповядайте. 

4. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Колеги, в моята папка можете да се запознаете с проект на 

решение относно жалба от Борислав Стефанов Малешков против 

Решение № 226 на РИК 13 - Пазарджик, с вх. № ЕП-22-476 от 28 май 

„2018 г.“ – „2019 г.“ – тук имам грешка в решението, ще го 

коригираме.  

В Централната избирателна комисия постъпила жалба от 

Борислав Стефанов Малешков против цитираното вече решение на 

РИК 13 – Пазарджик. В районната избирателна комисия Пазарджик е 

постъпил сигнал от Борислав Малешков, който сочи към осъществено 

нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс, от 

лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. 

Септември, реализирано във Фейсбук в публични групи, Септември и 

Варвара. Същият сигнал е разгледан и със съответното решение РИК 

Пазарджик оставя сигнала без уважение с мотив, че приложената към 

сигнала разпечатка с агитация, насочваща избирателите да гласуват за 

№ 3 в социалната мрежа Фейсбук, не позволява да се идентифицира по 

категоричен начин лицето, скрито в съответния профил в мрежата, с 
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оглед на което не е възможно да се установи самоличността на лицето, 

извършващо предизборна агитация. 

Производството е по чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката 

към жалбата… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Стойчева, ние го 

виждаме, само ако обичате, резултатите. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Няма да изчитам мотивите. Става дума 

за коментари в лична Фейсбук страница на цитираното лице. Заради 

това Централната избирателна комисия реши: отхвърля жалбата на 

Борислав Стефанов Малешков против решение № 266 от 26.05.2019 г. 

на РИК 13 – Пазарджик. Решението подлежи на обжалване по 

съответния ред пред тричленен състав на Административен съд – 

Пазарджик. Това е. Ако имате някакви забележки? (Реплика на Севинч 

Солакова.) Добре, „пред Административен съд – Пазарджик“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Колеги, друго 

мнение, различно от това на докладчика и предложения проект за 

Фейсбук страница? Ако няма, колеги, моля, процедура по гласуване.  

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

Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 457. 

Госпожо Бойкинова, в тази точка ли искате включване? 

Заповядайте.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз искам само да Ви докладвам 

една жалба за сведение от членове на секционна избирателна комисия 

№ 47. Жалбата е по дадена до кмета на район „Възраждане“ с ко пие 

до районната избирателна комисия и до нас. Членовете на секционната 

избирателна комисия се оплакват затова, че при приемане и предаване 

на изборните книжа и материали е объркан протоколът. В тази секция 

има машинно гласуване и вместо протокол „хм“ са получили само за 

хартиено гласуване. Навеждат докладване, че късното предаване на 
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формуляра на правилния протокол към 10 часа е довело до много 

забавяне отчитането на изборните резултати. Докладвам Ви го за 

сведение, тъй като компетентни са районната избирателна комисия и 

администрацията. Надявам се, че за следващи избори ще се 

предприемат мерки и няма да бъде допуснато това объркване и да 

бъдат разменени протоколите. Докладвам Ви го за сведение. 

Докладвам Ви и един сигнал за неправомерно използване на 

лични данни от господин Пламен Ерменков, който твърди, че след 

като си написал имената в Гугъл, е установил, че през далечната 2014 

г. фигурира в лицата на упълномощени представители на сдружение 

„Граждански комитет „Равни пред закона“. Предлагам да изпратим по 

компетентност на Комисията за защита на личните данни сигнала на 

господин Ерменков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други? 

Възражения, процедура по гласуване. 

Гласуваме, колеги.  

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

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Само да Ви уведомя, че вчера се 

проведе заседание в Административен съд – Пловдив по делото на 

госпожа Балабанова срещу Централната избирателна комисия. Делото 

се обяви за решаването. Разпитаха се двама свидетели. Преписката от 

Комисията за защита от дискриминация беше приложена по делото и 

съдът обяви за решаване, като съответно съм изложила съображения 

по съществото на спора и ми е дадена възможност в 7-дневен срок и за 

писмени бележки. 

Колеги, новата точка 4а. 

4а. Доклад относно искане за отваряне на запечатани 

помещения. 

Госпожо Георгиева, имате думата. Заповядайте.  
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви искане от кмета на Русе 

Пламен Стоилов с вх. № ЕП-14-23 от 30 май, качено в моя папка, за 

достъп, разрешение за отваряне на запечатано помещение № 207а в 

община Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

проведените избори за членове на Европейски парламент от Република 

България през 2014 г.  

Предлагам Ви текст на решение, в моя папка - моля, погледнете 

го - с решението да разрешим достъп до помещението и съответно 

предаване на тези изборни книжа на „Държавен архив“ и след това 

последващи законови действия по запечатване на помещението. 

Съответния избор на комисия и всичко, което, съгласно закона, се 

изисква, за да бъде осъществен този достъп. 

Предлагам Ви да разрешим достъп до запечатано помещение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада.  

Предлага се разрешаване на достъпа. 

Има ли различни мнения? Ако няма, колеги, моля, процедура 

по гласуване на проекта за решение.  

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

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

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

Номерът на решението е 458. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И аз благодаря, госпожо 

Георгиева.  

Госпожа Солакова има думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме писмо 

от кмета на община Ямбол с искане за отваряне на запечатано 

помещение, в което се съхраняват всички изборни книжа, произведени 

след 2014 г., местни – 2015 г., за народни представители през 2014, 
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2017 г., национален референдум 2015,2016, включително и от 

последните избори за Европейски парламент.  

С оглед на изтичането на срока за европейски избори през 2014 

г., искат да обработят документите от изборите и след преценка на 

ценността им при спазване на изискванията на Закона за националния 

архивен фонд да бъдат предадени в териториална дирекция на 

„Държавен архив“ в Ямбол, към „Регионален държавен архив“ – 

Бургас. затова, колеги, аз Ви предлагам да разрешим отварянето на 

помещението, в което се съхраняват изборните книжа при спазване на 

изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с 

него подзаконови нормативни актове, да бъдат определени книжата за 

предаване, както тези, които са неценни, да бъдат унищожени по 

съответния законов ред.  

Моля, погледнете проекта на решение, и да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма 

изказвания, моля, процедура по гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

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

Номерът на решението е 459, госпожо Солакова. 

Госпожо Ганчева, имате думата по същата точка.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам вх. № ЕП-14-20 от 30 май 2019 г. 

Това е искане за отваряне на сервизно помещение, в което се 

съхраняват книжа от избори за членове на Европейския парламент от 

Република България, произведени на 25 май 2014 г. и от кмета на 

района, като предлагат да се вземе решение за отваряне. Помещението 

е посочено подробно. Целта на отварянето е за предаване на изборните 

материали за унищожаването им при спазване на нормативната 

уредба. Пишат, че основанието за съхранение на горепосочените 

материали е наше решение 314, предвид на което Ви предлагам 
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проект, който всъщност е стандартен, с който да разрешим отварянето 

на това помещение, с оглед целта, с която е отправено искането. 

Предлагам да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Моля, процедура по гласуване - няма изказвания. 

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 460.  

Госпожа Дюкенджиева? Няма я в момента.  

Господин Николов, заповядайте.  

4б. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, уважаема госпожо 

Председател, с вх. № МИ-27-57 от 27 май в комисията е постъпило 

искане за изплащане на възнаграждение. Общинска избирателна 

комисия – Севлиево е провела свое заседание на 9 май. На 7 май има 

извършено дежурство във връзка с подготовка на заседанието от двама 

от членовете на тази общинска комисия. Поводът за заседанието е 

прекратяване предсрочно на пълномощията на кмет на кметство 

поради подаване на оставка. 

Искането е окомплектовано е с необходимите документи. 

проверено е от звеното „Одит“ в Централната избирателна комисия. 

Обосновано е. Предлагам да се приеме протоколно решение за 

одобряване на искането за възнаграждение.  

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, предлагаме с 

протоколно решение да се одобри възнаграждението, докладвано от 

господин Николов. 

Гласуваме, колеги.  

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 
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Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

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

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, постъпило е искане за изплащане на 

възнаграждение на членове на общинската избирателна комисия в 

Карлово. Те са провели на 27 май едно дежурство, на което е 

присъствал председател и секретар, така че Ви предлагам да приемем 

протоколно решение, с което да одобрим. Има приложена справка от 

счетоводство, има налични средства. Предлагам Ви да одобрим 

изплащането на едно дежурство на председател и секретар на 

общинска избирателна комисия в Карлово.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване.  

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

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

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нямам друго. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме в 

точка „Разни“. 

5. Разни.  

Първи в списъка е господин Андреев. Заповядайте.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, ще Ви докладвам 

постъпило писмо, вх. № ЕП-22-479 от 28.05.2019 г. от господин 

Първанов, който ни пише, че във връзка с изборите на 26.05.2019 г. не 

са публикувани на страницата крайните резултати – това е към дата 28 

май 2019 г. вечерта. В тази връзка пита: „кога ще ги има истинските 

крайни резултати, публикувани във вашия сайт“?  В тази връзка Ви 

предлагам да остане за сведение, тъй като същите вече са качени на 
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страницата на Централната избирателна комисия и информацията е 

достъпна за всеки, който желае да направи справка в нея.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли още доклади? 

Добре. Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Госпожо Председател, колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЕП-

22-466 от 28 май 2019 г. от господин Терзиев, който се интересува GR 

кодът от машинното гласуване отчита ли се при преброяването в 

компютрите Ви, или влиза на ръка преброен в протокола?  

Подготвил съм отговор, който може да видите в моя папка. 

Информираме Ви, че в GR кодът на контролната разписка не се 

съдържа никаква информация, свързана с вота на избирателя. 

Обобщените данни от машинното гласуване се съдържат в двете флаш 

памети и във финалния протокол, който се разпечатва от машината. 

Данните от финалния протокол се приобщават към протокола на СИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Няма изказвания, колеги. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, писмо с вх. № ЕП-22-447. 

Сигнализира ни, че страницата за търсене на сканирани протоколи не 

позволява отварянето на протокола. Вижда се грешка в контролата на 

браузъра. Тъй като вече всичко е оправено, за сведение го докладвам 

това писмо. 

Другите също са за сведение. 

Следващото писмо е с вх. № ЕП-22-446 от 27 май: „Здравейте. 

Искам да подам сигнал за неточност при преференциите между 

сканиран протокол и нанесен електронно: Радан Миленов Кънев – 22 

преференции, съгласно сканирания протокол.“ Грешката също е 
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оправена при отстраняване на несъответствията, така че – също за 

сведение. 

Последното писмо е горе-долу аналогично: „Уважаема госпожо 

Председател, сигнализираме Ви за допусната техническа грешка в 

протокола на секционна избирателна комисия в еди-коя си 

избирателна секция. Грешката е допусната в лист 2 на 12 ПП ГЕРБ за 

№ 8 Емил Радев, където в оригинала на протокола съответната 

преференция е 91, а в протокола с числови данни, изготвен от РИК, е 

41. Това несъответствие също е отстранено, така че също го докладвам 

за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това ли беше докладът за 

сведение? Добре. 

Госпожо Ганчева, имате думата в точка „Разни“.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председателят.  

Уважаеми колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-10-24 от 24 май 

2019 г., ведно с превод, като предметът на тази преписка е относно 

предстоящата среща на 7 юни. Мисля, че преписката е на доклад на 

колегата Цанева и предлагам това да се приобщи към нейната 

преписка, - аз ще й го предам – с оглед проследяемост и събиране на 

материала на едно място. Докладвам го за сведение и ако колегата 

Цанева прецени, за последващи действия.  

Докладвам вх. № ЕП-04-03-75 от 30 май 2019 г. Колеги това 

всъщност е приемо-предавателният протокол, който е входиран в 

деловодството след предаването на списъците за гласуване извън 

страната на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. За ЦИК е разписал господин Стоян Русинов, 

съгласно наше протоколно решение, а за ГД „ГРАО“ е разписала 

госпожа Десислава Стойчева. Ще го предам на директора на дирекция 

„Администрация“ госпожа Манолова, за съхранение по нейна 

преценка – дали в деловодството или на друго място, с оглед на това, 

че и ще се връщат. Това е за сведение.  

Нямам други доклади.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Джеров, 

заповядайте. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам вх. № ЕП-22-484, постъпило в 

Централната избирателна комисия на 30.05.2019 г., „информация“ 

наречена от госпожа Христова, която ни казва: „Здравейте. Как мога 

да проверя дали е правилно отчетен моят глас с машинно гласуване?  

Жител съм на гр. Сливен. Поздрави.“ Предлагам да остане за сведение.  

Единственото е, че казва, че „съм жител на град Сливен“. 

Затова предлагам - за сведение. (Реплики извън микрофона.) В такъв 

случай предлагам да й напиша едно писмо, в което да й отговорим, че 

може да си провери по съответния ред и начин. На интернет 

страницата.  

Благодаря. 

Нямам повече. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви. 

Господин Димитров, имате думата.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, уважаема госпожо 

Председател, едно питане – въпрос, който ще сложим за сведение. 

Госпожа Таня Иванова е била представител на партия. Днес е 

разгледала протоколите и е установила, че ДПС е имало 55 гласа, а 

сега – повече, както и че липсват няколко преференции за № 107. Не е 

посочено за коя секция става въпрос, нито по отношение на 

преференцията за коя партия, така че оставяме за сведение.  

Втори въпрос – господин Николай Тодоров, който в качеството 

си на български гражданин данъкоплатец: „моля да ми бъде указано 

къде да намеря и/или - предоставена детайлна информация относно 

резултатите от изборите в община Лозница“. Номерата на протоколите 

в Лозница са 181-0001, 181-0020. Ще му напиша едно изречение, че 

трябва да сумира числата от тези публикувани протоколи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не сте му го приготвили. 

Такъв отговор предлагате. Моля, процедура по гласуване, колеги, на 

предложения отговор.  

Господин Димитров, имате ли още доклади? 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 
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Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

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

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

Госпожо Цанева, заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви вх. № ЦИК-04-01-23. По електронната 

поща сме получили от ОССЕ грама за предстоящите избори в Албания 

на 30 юни и в парламентарни избори в Украйна на 21 юли. Грамата е 

за това, че ОССЕ ще изпраща наблюдатели – краткосрочни и 

дългосрочни. За сведение, и каквато е практиката ни, да представим 

тази информация на Обществения съвет. 

Следващият доклад е с вх. № ЦИК-07-6/39 от 22 май. На 23 май 

докладвах за сведение, тъй като днес е срокът 31 май, в който трябва 

да дадем отговор за поканата, която имаме за участие в Четвъртата 

среща на Европейската мрежа за сътрудничество в изборите, която ще 

се проведе на 7 юни в Брюксел.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Решихме да не 

изпращаме тогава представител. (Коментари и въпроси.) 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Дневният ред е: откриване на сесията, обмяна 

на мнения във връзка с изборите за Европейски парламент, скрининг и 

киберсигурност, мнения на страните участнички и дискусия по 

резултатите на обмена.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли? 

Добре. 

Госпожо Солакова, имате ду мата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, така, както вчера се 

уточнихме и решихме да препратим по компетентност постъпилата  

преписка относно трудова злополука, съм изготвила писмо до кмета на 

община Пловдив. Коригирам се: вчера предложих и мислех да 

изпратим писмото до кмета на район Централен. Изпращам Ви с оглед 

на това разпореждане на бюджета. Предлагам Ви да се изпрати до 

кмета на община Пловдив, с копие до районна избирателна комисия – 

16 район – Пловдив и до госпожа Боянка Назарова, с посочения адрес.  



21 
 

Съвсем накратичко: позовавам се на възнаграждението, което 

се изплаща на членовете на секционните избирателни комисии, 

определено като размер с решение на Централната избирателна 

комисия. В план-сметката се утвърждава в бюджета на Министерския 

съвет, откъдето чрез трансфер се превежда по бюджета на съответната 

община и се изплащат такива възнаграждения. Неминуемо това 

създава задължение на осигурител за кмета на общината и в този 

смисъл кметът на общината е този, който следва да предприеме 

необходимите действия по Кодекса за социално осигуряване, както и 

по Наредбата на установяване, разследване, регистриране и отчитане 

на трудовите злополуки, а именно, в съответния срок, след който се 

получи уведомлението за трудова злополука, да се организира 

разследване на обстоятелствата на злополуката и след това да подаде 

декларация по образец до териториалното поделение на Националния 

осигурителен институт по регистрацията на осигурителя.  

Писмото е във вътрешната мрежа. Моля да го погледнете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви едно писмо, 

което сме получили по електронната поща от Светослав Делчев 

Минчев, който живее от 2013 г. в Калгари, Канада. През 2017 г. е бил 

член на секционна избирателна комисия в изборите за народни 

представители. Когато тази година, връщайки се за малко в страната, е 

подал искане до териториално поделение на НАП за възстановяване на 

суми от надвнесен данък, е получил уведомлението, че с оглед на 

подадена информация, съответна справка от Министерство на 

външните работи по съответния код през 2017 г. за месец март за два 

дни осигурителни вноски, внесени на негово име, че се приема 
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прекъсване на заявените обстоятелства по негово заявление от 2013 г. 

че напуска страната и следва да бъде изключен от системата на 

здравното осигуряване и с това прекъсване за него се явява 

задължение да внася здравни осигуровки, което му създава, разбира се, 

проблем, тъй като, първо, не е знаел, че е прекъснато заявлението от 

2017 г. и второ, той не е подавал лично такова заявление.  

Мислих по въпроса. Може би това е за анализа. Отбелязала съм 

си да направим предложение в тази насока. Заявените обстоятелства от 

лицата с включването им като членове на секционни избирателни 

комисии във връзка с осигурителни вноски по Закона за здравното 

осигуряване, да не се налага подаване на нови декларации или да не 

прекъсва – просто в момента не знам какво е действието на подаването 

на здравни осигуровки с изплащането на възнаграждението, които са 

задължителни и са за сметка на държавния бюджет.  

Предлагам Ви на този етап да изпратим писмо до Националната 

агенция за приходите и да поискаме да се извърши проверка, като 

отбележим точно това, което Ви казах – да направим опит по 

административен ред да го решим, да изразим становище, че според 

нас изплащането на възнаграждението на членовете на секционните 

избирателни комисии и осигурителни вноски, в случая здравни 

осигуровки, да не налага прекъсване на подадено от съответното лице 

заявление, че напуска страната и прекъсва участието си с плащането 

на здравни осигуровки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване, моля.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

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

Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, и за това имаме предварително 

уточнение. Още вчера Ви казах, че във вътрешната мрежа съм 

подготвила едно съобщение от община Видин – тази сутрин пак ми се 
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обадиха и помолиха за спешност, тъй като днес изплащат 

възнагражденията във връзка с постъпилите въпроси относно 

изплащането на възнагражденията на членовете на секционните 

избирателни комисии в секции, където не е произведено машинно 

гласуване по технически причини., че се изплащат тези 

възнаграждения по точка 5 от нашето решение 5. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Обсъждахме вчера този 

въпрос, колеги. Моля, процедура по гласуване на направеното 

предложение за приемане на протоколно решение в този смисъл.  

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

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

Бойкинова, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Имате ли още доклад? Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само това (другите ще ги отложа). 

Уважаеми колеги, вчера възложихме на администрацията да изготви 

проект на договор за паркинг на бул. „Дондуков“. Изготвен е такъв 

проект - виждате във вътрешната мрежа - въз основа на получената 

оферта.  

Уважаеми колеги, администрацията проведе разговори, както с 

управителя на този паркинг, така и с „Градска мобилност“ с оглед на 

нашия договор, който имаме с тях. Няма проблем, уверили са ги от 

„Градска мобилност“, че няма проблем договорът да бъде прекратен 

по взаимно съгласие, но им трябва, разбира се, време за 

административните процедури и считано от 10 юни това може да се 

случи и от 10 юни да е новият договор. 

Аз Ви предлагам така, както е изготвен, да бъде одобрен, като 

до 10 юни допълнителни преговори да се проведат с управителя на 

този паркинг за намаляване на цената под цената, посочена в тяхната 

оферта от ЦИК-08-19 от 19 април 2019 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Имате думата.  
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Добре, погледнете го, колеги и в понеделник. 

Закривам заседанието. 

Обявявам следващото заседание в понеделник в 10.00 часа.  

 

(Заседанието беше закрито в 11.38 часа.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

 

Стенограф: 

Юлия Стоичкова 

 


