
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 70 

 

На 20 юни 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения . 

Докладват: Бойчо Арнаудов, Кристина 

Стефанова, Цветанка Георгиева 

2. Медийни пакети.  

Докладва: Таня Цанева 

3. Доклад по разяснителната кампания. 

Докладва: Кристина Стефанова 

4. Разни. 

Докладват: Кристина Стефанова, 

Таня Цанева, Севинч Солакова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Георги 

Баханов  

 

ПРИСЪСТВАХА: Силва Дюкенджиева, Кристина Цанкова-

Стефанова, Севинч Солакова, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева.  

 

ОТСЪСТВАХА: Стефка Стоева – в отпуск, Таня Йосифова, 

Александър Андреев – в отпуск и Николай Николов – в отпуск. 

 



 2 

Заседанието бе открито в 10,20 ч. от госпожа Силва 

Дюкенджиева  – заместник-председател на комисията.  

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Добър ден, колеги! Откривам заседанието на Централната 

избирателна комисия за днес, 20 юни 2019 г. 

Отсъстват господин Чаушев, господин Баханов, господин 

Арнаудов, господин Андреев, който е в отпуска, госпожа Йосифова, 

госпожа Стоева, която е в отпуска, и господин Николов, който също 

е в платен отпуск.  

Колеги, има качен проект за дневен ред за днешното 

заседание. Моля да го погледнем и да видим дали има допълнителни 

точки за включване. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо Председателстващ, моля да се 

включи в дневния ред отговор на писмото на „Сиела” – или в точка 

„Разни”, или в отделна точка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

В допълнителна точка ли искате или в точка „Разни”? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В точка „Разни”. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

В точка „Разни”, добре. 

Други колеги? – Госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо 

Председателстващ, моля по Ваша преценка да ме включите в 

дневния ред – имам писмо за доклад и проект на отговор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля да бъда включена в точка 

първа – Доклад относно искане за отваряне на запечатано 

помещение. (Реплики.) 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

В дневния ред, който държа аз, пише и „госпожа Георгиева”. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Значи,  са го качили. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Госпожо Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо Председателстващ, 

моля да ме включите в нова точка „Доклади по разяснителната  

кампания”. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, други предложения по дневния ред? Ако няма, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против - няма.  

Дневният ред е приет. 

 

Преминаваме към разглеждането на точка първа:  

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Господин Арнаудов, имате ли готовност? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моята папка за 

днешното заседание би трябвало да се намират два проекта на 

решения за отваряне. Първото помещение се намира в община 

Димитровград. 

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-38 от 17.06.2019 г. от кмета 

на община Димитровград  за разрешаване на достъп до запечатанo 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на 25 май 2014 г.  

Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане 

срока на съхранение и предаването на книжата и материалите от 
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изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България на отдел „Държавен архив“ – гр. Хасково. 

В тази връзка съм изготвил проект на решение, с което 

разрешавам отваряне на запечатаното помещение при спазване 

изискванията на наше Решение № 243-ЕП, както и на Закона за 

държавния архив. 

В тази връзка моля да го гласуваме, така както съм го 

написал. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, чухте доклада на господин Арнаудов. 

Допълнения към проекта на решение? Ако няма, моля, 

процедура по гласуване за проект на решение за отваряне на 

запечатано помещение. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против - няма.  

Решението е с № 493-ЕП. 

Друг доклад, господин Арнаудов? - Заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, още един проект за решение. 

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-39 от 17.06.2019 г. от кмета 

на община Ловеч за разрешаване на достъп до запечатанo 

помещение № 17 в учрежденския архив на общината, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.  

Абсолютно идентично е решението.  

Достъпът до помещението е необходим във връзка с 

предаването на тези книжа и материали в отдел „Държавен архив“ – 

гр. Ловеч. 

Предлагам ви идентичен проект на решение и моля да го 

гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, предложения по доклада? - Няма. 
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Моля, процедура по гласуване. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против - няма.  

Решението е с № 494-ЕП. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Благодаря, нямам повече доклади. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Госпожо Стефанова, заповядайте по първа точка. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа с вх. № НС-06-17 сме получили писмо от община 

Троян във връзка с наши две решения за отваряне на запечатани 

помещения. Това са наши Решение № 466-НС от 5 юни 2019 г. и 

Решение № 473 от 6 юни 2019 г. 

Те ни изпращат заповеди и протоколи от отварянето на 

помещенията, включително заповед на кмета госпожа Михайлова 

във връзка с архивирането на документите от Национален 

референдум, както и другите две помещения, съгласно наши две 

решения. Докладвам го за сведение и запознаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Друг доклад? - Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, постъпило е писмо с вх. № НР-14-11 от 

19.06.2019 г. от Георги Стаменов – кмет на район „Централен“, 

община Пловдив, за разрешаване на достъп до запечатани 

помещения – склад № 3 и склад № 4 в административната сграда на 

района на посочения адрес.  Достъпът до помещенията е необходим 

във връзка с изтичане срока на съхранение и предаването на книжата 

и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 25 май 2014 г. и от Националния референдум 
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през 2013 г. на дирекция „Регионален държавен архив“ – град 

Пловдив. 

В моя папка има проект на решение, с което Ви предлагам да 

разрешим отварянето на запечатаните помещения при утвърдените 

правила и процедури. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Уважаеми колеги, предложения по проекта за решение? Ако 

няма предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против - няма.  

Решението е с № 495-ЕП/НР. 

Друг доклад?  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Нямам. 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  

Преминаваме към разглеждането на точка втора:   

2. Медийни пакети.  

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви последното искане по Медийни пакети 

с вх. № ЕП-24-368 от 19 юни 2019 г. Договорът и искането е от „Кю 

Мюзик Медиа груп” ЕООД и Политическа партия „Българско 

национално обединение” на стойност 6000 с ДДС. Представени са 

всички необходими документи, доказващи излъчването на 

предизборен клип – 110 броя в MTV, и 100 броя – в „Балканика ТВ”. 

Предлагам да бъде одобрено плащането. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на госпожа Цанева. 

Предложения? Ако няма предложения и допълнения, моля, 

процедура по гласуване за одобряване на плащането. 



 7 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против - няма.  

Приема се. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в папка „Медийни пакети” за 

днешно заседание е вече окончателната таблица, справка, анализ във 

връзка с медийните пакети за избори 2019 г. – Евроизбори. 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  

Колеги, продължаваме по точка трета от дневния ред:   

3. Доклади по разяснителна кампания. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-

25-34-7 от днешна дата е постъпил приемо-предавателен протокол 

от „Би Ти Ви” – това е последният договор, който чакахме и беше с 

крайна дата 20 юни 2019 г. за отчитане, придружен с фактурите по 

него, заедно със сертификатите за излъчванията, както и таблица за 

отчета за самите излъчвания. 

В протокола са ни дали отчет, че имаме излъчване на 259 

рекламни клипа, от които гарантираните излъчвания по договор са 

192. Другите 123 са бонусни и 17 клипа са компенсации, предвид на 

това, че това е договор и единствената медия, която се съгласи да 

имаме гарантирана ефективност  достигане на таргет рейтинг 

пойнтс, в тази връзка точките по таргет рейтинг пойнтс са 295, от 

които гарантираните не са достигнати 4 с последните излъчвания на 

24 и 25 май 2019 г., понеже не са имали възможност – след това 

приключи договорът, да излъчат компенсация. Става въпрос за едно 

излъчване. Както са го написали протокола, е, че за следващ договор 

ще бъдем компенсирани. Така водихме преговорите още 

първоначално със сключване на договора. 

Имаме достигнати публикувани импресии в сайтовете, заедно 

с отчети и скриншотове. Ще предоставя цялата преписка на отдел 
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„Правен” и на Счетоводство за изготвяне на становище и ще го 

внеса за одобрение. Това е от мен. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Стефанова. 

 

Всъщност Вие сте докладчик и по следващата по точка 

четвърта:   

4. Разни. 

Заповядайте! 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-119 от 

19 юни 2019 г. е постъпила докладна записка от госпожа Манолова 

във връзка с изтичащи електронни подписи и уеб-стампит на 

Жасмина Пеовска, Николай Желязков и Милена Радославова. 

Електронните подписи на Николай Желязков и на Милена 

Радославова изтичат на 26 юли 2019 г., а на Жасмина Пеовска – на 

18 юли 2019 г., и в тази връзка предложението на госпожа Манолова 

е да одобрим разход в размер до 150 лв. общо за подновяване на 

електронните подписи и да вземем решение за одобряването им за 

една година. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението на докладчика. Имате ли Ваши 

предложения? Ако няма, моля тогава, процедура по гласуване. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против - няма.  

Приема се. 

Друг доклад, госпожо Стефанова? Нямате. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № ЦИК-07-84 от 17 юни 

2019 г., което сме получили по електронната  поща от A-web – може 

да го видите. Преводът е в папката с мои инициали. С това писмо се 
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обръщат към нас като казват, че ни изпращат проект на писмо 

относно плащане на годишната членска вноска. Както става ясно от 

първото писмо, Секретариатът ще изпрати второто писмо на всички 

членове на A-web след като вие го прегледате.  

Аз прегледах и това писмо, което ни изпращат. То е с 

информация за извършване на транзакцията, но няма размер на 

вноската. Направих справка в Счетоводството, оказа се, че досега не 

сме плащали вноските си към A-web и Комисията трябва да реши, 

тъй като сме член. Аз мисля, че е редно да си плащаме вноската. 

Преди това може би, ако не възразявате, да направим справка 

– какъв е размерът на вноската, защото досега не съм работила с A-

web и ако някой от колегите знае, може да помогне в случая. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не съм сигурна, но мисля, че по 

този повод колеги в предходния мандат дори присъстваха на форуми 

на A-web и мисля, че досега не заплащахме членски внос. Можем да 

извършим служебна проверка въз основа на кореспонденцията и 

въобще решенията, които тук сме взимали. Но аз знам, че до 

настоящия момент не сме заплащали, както наред и с други страни 

членки – нямало е изискване да плащаме членски внос, поне ако не 

ме лъже паметта от докладите, които са били тук. (Коментари и 

уточнения извън микрофона.)  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, засега е за сведение, тъй като е 

необходимо да се уточни какви са размерите, изискванията и 

условията за плащане на членската вноска. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Добре, госпожо Цанева, ще го внесете отново на доклад. 

Имате ли друг доклад? - Заповядайте! 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение писмо с 

вх. № ЦИК-07-69/4, 5 и 6 от ICPS – Международния център за 

парламентарни науки, които още няколко пъти ни изпращат покана 

за участие в конференцията, която ще се проведе през месец юли, 

като ни казват кога са последни дати. За сведение.  
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Ако не възразявате, да напишем едно писмо, тъй като това са 

вече пет или шест напомняния. Аз съм ги докладвала. Ние решихме, 

че няма да участваме в тази конференция, а те продължават да ни 

пращат. За да са информирани, че няма да има участие от наша 

страна, предлагам да им изпратим едно кратко писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте доклада на госпожа Цанева.  

Има ли други предложения? - Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване – да отговорим с кратко 

писмо, че няма да вземем участие. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов,  Ивайло  Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против - 

няма.  

Приема се предложението. 

Друг доклад, госпожо Цанева? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам преписка, получена от община Ямбол, в изпълнение на 

наше решение, с което дадохме разрешение за отваряне на 

запечатано помещение, а кметът е издал заповед за определяне на 

комисията за достъп. Представен е протокол в оригинал от 13 юни 

2019 г. за констатациите, за изваждането на съответните книжа, за 

извършване на експертиза и предаване на Регионален държавен 

архив. Включително посочили са и кои книжа остават за съхранение 

в същото помещение. За сведение ви го докладвам. 

Докладвам ви писмо, получено по пощата от секретаря на 

Столична община. Приложено е копие от заповед на кмета на 

Столична община от 15 май 2019 г. за назначаване на комисия по 

чл. 287 от Изборния кодекс с посочени задачи. Тяхната задача 
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всъщност е да приемат всички изборни книжа и материали от 

комисиите по чл. 287, назначени със заповеди на кметовете на 

районите на територията на Столична община. Съставен е протокол, 

представено е копие при нас от 27 май 2019 г. От протокола е видно, 

че всички изборни книжа и материали от произведените избори на 

26 май 2019 г. са прибрани в определеното помещение за 

съхранение, като са присъствали и двама представители на СДВР, 

които са посочени поименно и са се подписали в този протокол.  

За сведение. 

По отношение на нашия въпрос до кметовете на райони в 

Столична община – район 25, получили сме отговор от район 

„Връбница”, както и предишните писма, които ви докладвах. И в 

това се изразява положително отношение към предложението на 

РИК – 25 относно възмездяване труда на тези членове, които са 

извършвали допълнителни дейности, като посочват, че това е 

безспорно справедливо, но трябва да се вземат под внимание 

проблеми, които са възникнали със самите районни администрации, 

включително по отношение отчитането на средствата от план-

сметката, доколкото предстои връщането в бюджета и представянето 

на отчета.  

За сведение ви докладвам това писмо. 

Докладвам ви писмо от Народното събрание, подписано „За 

главен секретар“, във връзка с предстоящо изключване на 

електрическото захранване в сградата от 23,00 ч. на 21 юни 2019 г., 

петък, до 18,00 ч. на 22 юни 2019 г., събота. Във връзка с това  

обръщат внимание да се предприемат мерки за изключване на 

ползваната от ЦИК компютърна и копирна техника. 

Получаваме отговори и от общинските избирателни комисии  

във връзка с указанията, които дадохме за достъп до системата и в 

случай на проблеми. Тях няма да ги докладвам. Предлагам да се 

събират в отделна папка в Деловодството. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. 

Друг доклад, госпожо Солакова, имате ли? - Не. 
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Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, в моя папка с вх. № ЕП-23-7034 от 19 юни 2019 г. е 

постъпило писмо от „Сиела Норма”, в което ни пишат за 5-те смарт 

карти, които са към компонентите във всяка машина и се намират в 

ЦИК. Искат да им се върнат, тъй като са част от оборудването, 

осигуряващо машинното гласуване по Договор № 22 от 2 май 2019 г.  

Вие си спомняте, че ние взехме решение от 20 май 2019 г. за 

приемане на Методическите указания за машинното гласуване да 

съхраняваме тези смарт карти и от съображения за сигурност. Те в 

момента се намират в Централната избирателна комисия.  

Действително в договора – прегледах го внимателно, няма 

клауза, която да установява, че ние трябва да задържим смарт 

картите. Единствено в т. 6.1., буква „е” е казано, че след изпълнение 

на дейностите по договора външните памети или флаш носителите 

остават в ЦИК.   

Освен това в Приложение № 1 към Договора – стр. 14, са 

изброени допълнителните компоненти, включени към всяка машина 

за електронно гласуване. Това са куфар, захранващ адаптор, 

ограничители и така нататък. Там се включват и петте електронни 

карти – две за служители и три за избирателите. Поради тази 

причина съм подготвил един отговор на писмото, в което ги 

информираме, че ще им върнем смарт картите. Срок не съм 

упоменавал.  

Погледнете писмото. Ако имате корекции или друго мнение, 

съм склонен да ги обсъждаме.  (Реплики.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

По т. 6.1. това, което разбрах, е, че флашките остават в ЦИК, а смарт 

картите - не. Нали така?   

Колеги, предложения по проекта за писмо? (Коментари и 

уточнения извън микрофона.)  

Други предложения по проекта за писмо?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Изречението ще стане: „Ще върне смарт 

картите, използвани за провеждане на… и намиращи се…” 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, други предложения по проекта за писмо? (Реплика на Катя 

Иванова.) 

Може ли, господин Войнов, вместо „поради изтичане срока  

на договора“, да бъде „във връзка с Ваше писмо” и да се цитира 

входящият номер на писмото от вчера? (Уточнения.) 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добре. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, други предложения? - Няма. 

Моля тогава процедура по гласуване по отговора на писмото, 

разбира се, с направените корекции. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Силва Дюкенджиева, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло  Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против - няма.  

Приема се. 

Друг доклад, господин Войнов? – Нямате, благодаря. 

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви – във 

вътрешната мрежа е докладът с вх. № НС-23-1 от 19 юни 2019 г. Той 

е на вниманието на госпожа Стоева и на моето внимание като 

ръководител на работната група в Централната избирателна комисия  

по организация и провеждане на изборите извън страната, и копие 

до Генералното консулство на Република България в Ню Йорк, като 

госпожа Надежда Стоянова Литъл ни пише, че с изумление е 

разбрала, че са й начислени пропуснати здравни осигуровки от 2016 

г. насам във връзка с участието й в СИК-Бостън през 2016 и 2017 г. 

като сочи, че общата дължима сума според нея надхвърля 280 лв. и 

излага, че няма основание за такова решение на НАП, защото е 

подала  декларация за отказ от здравно осигуряване още преди шест 

години след като се е преместила в Бостън и от 2013 г. доброволства 

за провеждането на избори в СИК – Бостън.  
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Излага, че участието й в СИК-чужбина, не отменя личната й 

воля да се откаже от здравно осигуряване в България и е заявила 

това с подадена декларация, съгласно Закона за здравното 

осигуряване.  

Въз основа на това моли да й изпратим отговор, който да й 

послужи пред Националната агенция за приходите и да анулира 

натрупаните задължения, като излага информация, че разбира от 

колеги от други секционни избирателни комисии в чужбина, че те са 

в сходно положение.  

Затова в допълнение поставя два въпроса: Какви са стъпките 

за решаване на този лавинообразен проблем за доброволците в 

изборните комисии в чужбина и кой е органът или компетентният 

ръководител, който трябва да бъде сезиран, за да се предприемат 

законовите промени, които да уреждат непроменянето на здравния 

статус на съставите на СИК извън страната. Благодари за 

съдействието и очаква отговор. 

Колеги, първо изготвих проект на отговор до госпожа Литъл, 

който е във вътрешната мрежа и е с излагане на информация 

съгласно чл. 97, ал. 5 от Изборния кодекс. Но сега ако не 

възразявате, ще направя автокорекция като считам, че след като 

извърших и служебна проверка – току-що ми я предоставиха от 

администрацията, че госпожа Литъл е била назначена с Решение 

№ 1099-НС от 27 септември 2014 г., впоследствие освободена с 

наше решение за член на СИК извън страната, също така за 

Националния референдум 2015 г. с Решение № 2599-НР от 14 

октомври 2015 г. и съответно с наше Решение № 3894-ПВР/НР от 29 

октомври 2016 г. е била назначена за член на СИК извън страната. 

Предлагам ви да опишем тези наши решения с оглед чл. 97, 

ал. 5 от Изборния кодекс и предвид писмото на госпожа Литъл да 

изпратим за действия по компетентност до Централно управление на 

НАП с копие до госпожа Литъл, за да може да съдействаме на този 

член на СИК и ако може, по някакъв начин да решим проблема, 

който поставя, тъй като според мен той не е от компетентностите на 

Централната избирателна комисия. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря, госпожо Ганчева. (Коментари и уточнения извън 

микрофона.)  

Уважаеми колеги, чухте доклада. Има ли други предложения 

по проекта на писмо? - Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на текста на писмото. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против - няма.  

Приема се. 

Госпожо Ганчева, имате ли друг доклад? – Не, благодаря Ви. 

Уважаеми колеги,  аз ще Ви докладвам за сведение само две 

писма, които сме получили по електронната поща. Едното писмо е 

от госпожа Стела Станчева – господин Николов беше отговорил. 

Писмото е само: „Здравейте! Благодаря Ви за компетентния отговор. 

Хубав ден!” 

Второто писмо, което е също само с текст: „Благодаря и 

поздрави!”, е от госпожа Боряна Андреева от община Добрич.  

Докладвам ги само за сведение в Централната избирателна 

комисия. 

Други доклади, колеги? 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от Окръжен следствен 

отдел на Окръжна прокуратура – София, вх. № МИ-92 от 

18.06.2019 г. Желаят за нуждите на досъдебно производство № 66 от 

2019 г. по описа на Окръжен следствен отдел на Софийска окръжна 

прокуратура да им дадем информация Политическа партия 

„Български демократичен център” дали е регистрирана за участие в 

изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., 

кои са лицата, представляващи партията, кои са били кандидатите за 
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общински съветници на партията за участие в изборите за община 

Костинброд, по какъв начин е финансирана предизборната кампания 

и коя е банковата сметка, обслужваща предизборната кампания? 

Също и името и длъжността на лицето, което е отговаряло за 

приходи, разходи и счетоводната отчетност на партията?  

Уважаеми колеги, предлагам да  изпратим наличната в 

Централната избирателна комисия документация, а именно:  

решението за регистрация на партията, лицето, което е отговаряло за 

отчетността, разходите и счетоводната отчетност. Не можем да 

отговорим, разбира се, на въпроса по какъв начин е финансирана 

предизборната кампания, а само каква е банковата сметка, която 

обслужва предизборната кампания. 

Също така предлагам в отговора или в писмото да запишем, 

че за кандидатите за общински съветници в община Костинброд 

могат да получат информация за „Български демократичен център” 

за изборите на 25 октомври 2015 г., от Общинската избирателна 

комисия  – Костинброд.  

Това ми е предложението за отговор и прилагането на 

документи. (Реплики, уточнения.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Колеги, чухте предложението за отговор на господин Баханов. 

Има ли други предложения? - Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмо с този 

отговор и със съответните приложени документи, разбира се. 

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

Кристина Цанкова-Стефанова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), 

против - няма.  

Приема се. 

Колеги, други доклади? - Няма. 

Уважаеми колеги, поради изчерпване на точките от дневния 

ред закривам заседанието на Централната избирателна комисия. 
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Насрочвам следващо заседание за 24 юни 2019 г., 

понеделник, от 10,00 ч. с уточнение, че може да бъде свикано и 

извънредно заседание утре, на 21 юни 2019 г., петък.  

Закривам заседанието.  

 

(Закрито в 11,00 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Силва Дюкенджиева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

Цвета Минева 

 


