
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 71  

 

На 24 юни 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния  

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:  

 

1. Доклад относно разяснителна кампания.  

Докладва:  Ивайло Ивков  

1а. Обявяване на народни представители.  

   Докладва:  Силва Дюкенджиева  

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

Докладват: Цветанка Георгиева, Димитър 

Димитров, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч 

Солакова.  

3. Доклади относно искания за изплакщане на 

възнащграждения за ОИК.  

Докладват: Мирослав Джеров, Емил Войнов, 

Георги Баханов.  

4. Разни.  

Докладват: Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев, Стефка Стоева, Силва 

Дюкенджиева.  

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 
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Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

Заседанието бе открито в 11.15 ч. и бе председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.  

 

* * *  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги. 

Откривам заседанието.  

Отсъстват поради отпуск колегите Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Кристина Стефанова и Йорданка Ганчева. При това 

положение в залата са 16 членове на ЦИК. Ерхан Чаушев е тук. 

Решения се приемат с 11 гласа.  

Имате представен проект за дневен ред. Желаещи за 

допълнително включване има ли?  

Госпожа Дюкенджиева.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, трябва да 

обявим двама народни представители, тъй като в петък Народното 

събрание прие решение, с което прекрати пълномощията на Елена 

Йончева и на Петър Витанов и трябва да обявим следващите в листата. 

Има качен проект за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нова точка – това е  

точка 1а.  

Госпожа Солакова желае включване в точка 2.  

Колегата Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо Председател, ако може да ме 

включите и в точка 3.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В точка 3 – добре, 

господин Войнов.  

Господин Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо Председател, аз няма 

да натоварвам излишно дневния ред, а просто искам ако приключим 
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по-своевременно, да направим едно работно заседание да обсъдим 

някои организационни въпроси.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

Госпожо Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Ще помоля в точки 3 и 4 да ме 

включите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В точка 4 – „Разни“? 

Добре.  

Други колеги? Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля, в точка „Разни“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

Други колеги?  

Господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В точка 3 за възнаграждения на ОИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други колеги? Не 

виждам. 

Колеги който е съгласен с предложения дневен ред и 

направените допълнения, моля, процедура по гласуване.   

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 

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

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Благодаря.  

По точка 1. Доклад относно разяснителна кампания.  

Господин Ивков, имате думата.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, сега виждам и аз, че съм по точка 1. 

Това е доклад на колегата Стефанова, дообогатен с две нови неща. 

Сега влезте в папка с мои инициали. Докладвам вече приемо-

предавателен протокол между Централната избирателна комисия и 

„бТв Медия груп“, който ни беше пратен от тях и беше докладван на 

предходното заседание от ръководителя на групата колегата 

Стефанова, която е в отпуск. Направил съм промени, доколкото сега е 

на мой доклад, в приемо-предавателния протокол, изразяващи се само 
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в последния абзац. Другите не съм ги пипал, защото те са проверени и 

са така, както е по договор.  

Последния абзац обаче от това, което те са ни изпратили, аз 

считам, че трябва да бъде променено, защото там беше на копи/пейст 

от договора и допълнително по споразумение, а сега аз предлагам 

текста, че се споразумяват, че не постигнатите от гарантираните 

четири TRPS в целева група 18-49, което е години. TRPS и да ме 

питате сега, да Ви кажа, че като участвах в преговорите, TRPS са 

единствените, които дадоха гаранция за достигане до потребителя, до 

целевите групи на съответните клипове от кампанията. Измерват се по 

някакъв начин. Накрая е станало ясно, че не са попълнени минимален 

брой такива зрителски точки. Това са: таргет. Абревиатурата означава, 

че таргет и т.н. е цел, целевите групи и точките. Просто помолих да се 

направи справка и да се изясни за коя група какво не е изпълнено и в 

какъв обем, с оглед еквивалентността на престациите по договора да 

бъде постигната, с какво точно трябва да ни компенсират.  

След като е прегледано от счетоводството и от 

юрисконсултите, беше дадено и становище, което също може да 

видите. Предлагам да им го върнем така, както ни е изпратен 

предишния път. Имате качено за прегледност предишното, което 

Стефанова Ви е докладвала, новото с измененията от мене, които 

поисках в последната точка, за да е ясно точно какво ще ни 

компенсират и да приключим, защото това не е договорът, а е приемо-

предавателен протокол, който е по същество приключване на работата 

ни и след това предстои плащане. Така че, едно по едно – първо 

приемо-предавателния протокол.  

Също така, за протокола, след като го преглеждате отново – би 

трябвало да сте се запознали, които бяхте тук, с предходното – 

докладвам ЕП-25-34-7 и ЕП-24-34-8. Касае се за 6 стотинки разлика в 

цените на плащане някаква фактура и са изписани тонове хартия от 

счетоводствата. Вижте го сега, последния – ЕП-24-34-8, е 

окончателният, да приемем фактурата с поправени въпросните 6 

стотинки. За сведение е това, а приемо-предавателния протокол - за 

одобрение.  
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Също така виждате и качено становището на Милена 

Радославова и Гергана Младенова във връзка с докладите. Те са 

единствената телевизия, единствената медия, която се съгласи при 

преговорите да ни гарантира т.нар. TRPS, между другото. Нито „Нова 

телевизия“, нито другата група телевизии имаха такава възможност, 

така че аз предлагам да приемем работата им и да подпишем приемо-

предавателния протокол. Изяснено е и какво не е постигнато – четири 

такива точки, каквото и да значи това, които съответстват на един 

видеоклип с времетраене 30 секунди, с който ще ни компенсират 

евентуално при следващите избори, тоест, ще бъде извън цената, която 

ще заплатим. Това е, което на мен ми стана ясно поне.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате ли 

въпроси? За протокола пише за възложител Кристина Стефанова, а нея 

я няма в момента. Как ще подпишем? В приемо-предавателния 

протокол най-отдолу е. „Днес, 19.06.“ – нали това гледаме? Това е 

първият в папката. Ще видим и втория. (Реплики на Ивайло Ивков без 

микрофон.) Колеги, ако няма въпроси, съгласни ли сте? Да, така е, бях 

в отпуск миналата седмица, така е.  

Ако няма възражения, колеги, към проекта за приемо-

предавателен протокол, моля, процедура по гласуване.  

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

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

Цветанка Георгиева); против – (Севинч Солакова). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, и фактурата е 

постъпила коригирана. Моля да ме оправомощите да извърша 

плащането за извършената работа при приемо-предавателния 

протокол.  

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма . 
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Имате ли други доклади?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, госпожо Председател. Благодаря.  

 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЕП-14-40 от 21 юни от 

кмета на район „Тракия“, община Пловдив Костадин Димитров. С това 

писмо той моли Централната избирателна комисия за разрешаване на 

достъп до запечатано помещение – склад в административната сграда, 

в която се намират и се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за членове на Европейския парламент от Република България 

през 2014 г. и от изборите за народни представители 2014 година. 

Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане на срока 

на съхранение и предаване на книжата и материалите от двата избора в 

отдел „Държавен архив“, гр. Пловдив.  

В моя папка от днешно заседание Ви предлагам проект на 

решение, с което да разрешим достъпа до запечатаното помещение и 

извършване на съответните необходими дейности при определените 

правила и процедури за това. 

Моля да го погледнете, ако имате корекции.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли бележки към 

проекта за решение, колеги? Не виждам.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма . 

Номерът на решението е 496, госпожо Георгиева.  

Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Госпожо Председател, колеги, 

постъпило е писмо от д-р Красимир Джонев, който е кмет на община 
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Летница. Писмото е в моята папка, както и проектът за решение, с 

който се иска отваряне на запечатано помещение, в което се съдържат 

книжа и материали от всички избори от 2014 г. насам, включително 

общински, национален референдум – президент и вицепрезидент, 

отново референдум, за народни представители 2017  и изборите за 

членове на Европейски парламент от 2019 г.  

Посочен е адресът, който е в сградата на общинската 

администрация, ет. 3, 309. Искането е свързано с това, че материалите 

и книжата от изборите за Европейски парламент 2014 г. трябва да 

бъдат предадени на териториален архив, гр. Ловеч. Написал съм 

решение, което, разбира се, разрешава отварянето на това помещение, 

като, естествено, съм споменал точка 18 и точка 19 от прясното ни 

решение 243, което описа господин Николов. Това е.  

Ако някой има някакви бележки?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Само да се добави едно изречение, че 

помещението се запечатва по реда на наше решение 243-ЕП.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, преди копията, разбрах, да.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания, 

колеги? Не виждам.  

Който е съгласен с проекта за решение с направеното 

допълнение към диспозитива, моля, процедура по гласуване.  

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

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

Номерът на решението е 497, господин Димитров.  

Господин Джеров, заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № в моя папка от днес ЦИК-14-63 е постъпило 

писмо от 20.06.2019 г. от господин Борислав Инчев, кмет на район 

„Южен“, община Пловдив, за разрешаване на достъп до запечатано 

помещение, стая № 13, намираща се на ул. „Кукуш“ № 1, в което се 
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съхраняват книжа и материали от Националния референдум през 2013 

г. и запечатано помещение, намиращо се на ул. „Райко Жинзифов“ № 

10, ет. 2, гр. Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от изборите за членове на Европейски парламент от 

Република България през 2014 г. Достъпът до помещенията е 

необходим във връзка с изтичане на срока на съхранение и 

предаването на книжата и материалите от изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от 

Националния референдум през 2013 г., на дирекция „Държавен архив“  

гр. Пловдив.  

Подготвил съм проект за решение – в моята папка, вторият, 

който е с днешна дата, само че от 11.19 като час. Моля да го 

погледнете и ако имате конкретни предложения за редакция, съм готов 

да ги приема. Ако сте съгласни с така подготвения проект за решение, 

моля, госпожо Председател, да бъде подложено на гласуване.  

Благодаря Ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, по 

предложения проект.  

Ако няма други бележки, моля, процедура по гласуване.  

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

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

Номерът на решението е 498, господин Джеров.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател, 

нямам повече доклади.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.  

Господин Николов, заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с 

вх. № ЕП-14-41 от 21 юни 2019 г. от кмета на община Долна 

Митрополия госпожа Поля Цоновска, с искане за достъп до запечатано 

помещение без да се сочат неговите координати - няма номер на 

помещение, нито адрес, - в което се съхраняват изборните книжа и 
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материали само от произведените на 25 май 2014 г. избори за 

Европейски парламент. Налице са и двете основания, които са 

предвидени в законодателството и в нашето решение 243, а именно, 

произведени са избори от следващия вид и са изминали пет години 

също така от произведените избори.  

Представил съм стандартно решение с разрешение за отваряне 

на помещението. В искането не се сочи изрично дали в същото 

неидентифицирано помещение се съхраняват изборни книжа и 

материали от други избори и поради тази причина не съм поставил 

абзаца, който е за запечатване на помещението по надлежния ред. 

Докладвам го с проект за решение.  

Моля за вашето становище и гласуване.  

Благодаря. (Реплики в залата без включени микрофони.)  

Уважаеми колеги, аз ще помоля за да изясним тези въпроси, 

които ги поставих в рамката на изложението, да изясним адреса и да 

изясним наистина дали има други книжа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, от 

община Две могили получихме писмо от кмета на общината с искане 

за поправка на техническа грешка в наше решение 463 от 4 юни 2019 

г. Същото е прието въз основа на искане от кмета на община Две 

могили, в което е посочено, че в помещенията се съхраняват книжа и 

материали от Националния референдум 2013 г., изборите за народни 

представители през 2013 г. 12 май и изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. 

Както е посочено в писмото, при сформиране на експертната комисия 

за извършване на преценка на документите, които се съхраняват в тези 

помещения, за които е получено разрешение за достъп, се установява, 

че изборните книжа и материали от изборите за народни 

представители през 2013 г. са предадени на отдел „Държавен архив“ в 

гр. Русе, тези, които подлежат на постоянно съхранение, а останалите, 

които са преценени като неценни, са унищожени по надлежния ред.  
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Както се вижда в писмото на кмета на община Две могили, в 

Решение 463 на Централната избирателна комисия няма допусната 

техническа грешка, тъй като при постановяването му сме стъпили 

върху искането от кмета на общината, в което неправилно са посочени 

изборите за народни представители през 2013, вместо 2014 година. по 

тази причина Ви предлагам – проектът е публикуван във вътрешната 

мрежа – предлагам Ви с решение да направим изменение в решение 

463 от 4 юни в частта относно разрешаването на достъп, като разрешен 

достъп до помещенията, в които се съхраняват изборни книжа и 

материали от Националния референдум 2013, изборите за народни 

представители през 2014 и изборите за Европейския парламент също 

през 2014 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Запознахте ли се, колеги? 

Изменително решение е. Ясно е, докладът беше подробен. Ако няма 

бележки към проекта за решение, моля, процедура по гласуване.  

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Номерът на решението е 499.  

Колеги, преминаваме към точка 3.  

 

3. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК.  

Господин Джеров, заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, в моя папка от днес е качено искане от ОИК 

– Асеновград с вх. № 27-66. Предлагам да вземем протоколно решение 

за изплащане на възнагражденията, като е приложена съответно 

счетоводна справка № 68 за размера на исканите възнаграждения, 

съответното искане за изплащане на възнагражденията на членовете на 

Общинската избирателна комисия – Асеновград с председател 
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госпожа Дарина Цветкова Тодорова. Има качен също в моята папка 

протокол № 52 от 06.06.2019 г. със съответния дневен ред.  

Основанието е прекратяване на предсрочно на пълномощията 

на господин Кирил Кузманов Балджиев, кмет на кметство Конуш, 

община Асеновград, Пловдив, обявен за кмет на кметство Конуш с 

решение съответно № 304-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Асеновград, 

и съответно решението за прекратяване предсрочно пълномощията на 

господин Кирил Кузманов Балджиев – кмет на кметство Конуш, 

община Асеновград, област Пловдив.  

Предлагам за протоколно решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: За прекратяване на пълномощията е. 

Вх. № МИ-27-66, в моята папка е качено. (Реплики в залата без 

включен микрофон.) Говорим за ОИК – Асеновград, област Пловдив.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги ако няма други 

въпроси, моля да гласуваме протоколно решение за изплащане на 

предлаганото възнаграждение. Гласуваме, колеги.   

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Друг доклад имате ли?   

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, нямам друг доклад. Благодаря Ви, 

госпожо Председател, благодаря, колеги.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.  

Господин Баханов, имате думата. (Реплика на Георги Баханов 

без включен микрофон.) Добре. Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.  

Колеги, постъпила е писмо с вх. № МИ-27-65 от 17 юни 2019 г. 

от Теодора Тодорова, председател на ОИК – Силистра, с искане за 

изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК – Силистра, за 

проведени заседания и дадени дежурства. Заседанието и дежурствата 

са проведени съгласно Решение № 29-01-МИ от 05.11.2015 г. на 
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Централната избирателна комисия, съответно на 29 май е проведено 

заседание относно предсрочно прекратяване на пълномощията на 

общински съветник и са дадени три дежурства – на 12 май, на 28 май и 

на 30 май. Искането е за изплащане на 696.92 лв. В счетоводството са 

проверени документите, изготвена е счетоводна справка № 67. В 

резултат на предварителния контрол считам, че може да бъде поето 

задължението и Ви моля за протоколно решение за изплащане на 

цитираната сума.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Въпроси имате ли?  Няма въпроси. Моля, процедура по гласуване на 

предложеното протоколно решение за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.  

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

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

Емил Войнов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Николай Николов, 

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

Господин Баханов, имате думата.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, вх. № е МИ-27-68 от 20 юни 2019 г. от 

общинската избирателна комисия Струмяни. Искането е подписано от 

председателя и секретаря на общинската избирателна комисия и 

подпечатано с печата на същата. Искането е за плащане на 

възнаграждения за проведено едно дежурство и едно заседание от 

членовете на общинска избирателна комисия Струмяни през месец 

май и месец юни, както следва:  

На 31 май 2019 г. от 13 часа членове на общинска избирателна 

комисия са провели дежурства във връзка с получена жалба от Христо 

Терзийски срещу кмета на с. Раздол, община Струмяни като дежурства 

за окомплектоване на преписката и насрочване на заседанието и е 

проведено в състав: председател, заместник-председател и секретар. 

След това на 5 юни 2019 г. от 13 часа общинска избирателна комисия 

Струмяни е провела заседание за разглеждане на въпросната жалба 

против кмета на с. Раздол, като са присъствали: председател, зам.-
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председател, секретар и петима членове. Изпратен ни е протокол от 

заседанието от 05.06.2019 г., надлежно заверен.  

Изготвена е счетоводна справка от счетоводството на 

Централната избирателна комисия за размера на възнагражденията, 

както и контролен лист за предварителен контрол, така че считам, че 

преписката е комплектувана с всички изискуеми документи и Ви 

предлагам да вземем решение, с което да изплатим исканите 

възнаграждения на общинска избирателна комисия Струмяни за едно 

дежурство на 31 май и едно заседание на 5 юни 2019 г. в състав, 

докладван по-рано от мен.  

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Няма изказвания.  

Моля, който е съгласен да гласуваме протоколно решение за 

изплащане на възнаграждение, да гласува.  

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

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

Емил Войнов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Николай Николов, 

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

Благодаря.  

 

1а. Обявяване на народни представители.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Дюкенджиева, 

заповядайте.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание има качено 

писмо с вх. № НС-02-12 от 21 юни 2019 г., с което Народното 

събрание ни уведомява, че на 21 юни 2019 г. са прекратени 

пълномощията на двама народни представители от коалиция „БСП За 

България“ Петър Бойков Витанов и Елена Николова Йончева. 

Предлагам Ви проект за решение с който, на основание чл. 57, ал. 1, т. 

1 и чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс, да обявим 

следващия в листата Анна Николаева Славова със съответното ЕГН за 

народни представители в 44-ото народно събрание от листата на 



14 
 

коалиция „БСП За България“ от 25-ти изборен район – София, като 

решението да се обнародва в „Държавен вестник“. Това е първият 

проект за решение. Тя влиза на мястото на Петър Бойков Витанов.  

(Въпрос на Ивайло Ивков без включен микрофон.) Качено е, в моята 

папка е, третият файл е – писмото с двете решения на Народното 

събрание, PDF файл. Всичко съм проверила. Проверени са, колеги, и 

двете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, въпроси? Ако 

няма, моля, процедура на гласуване на предложения проект за 

решение.  

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

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, 

Емил Войнов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Решението е № 500.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, със същото 

писмо с вх. № НС-02-12 от 21 юни 2019 г., с едно писмо ние сме 

получили и второто решение на Народното събрание за прекратяване 

на пълномощията на народен представител, а именно, за прекратяване 

на пълномощията на Елена Николова Йончева като народен 

представител от 29-ти изборен район Хасковски.  

Колеги, предлагам Ви проект за решение, с който на основание 

на чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния 

кодекс да обявим следващия от листата на Коалиция „БСП За 

България“ от 29-и изборен район Хасковски, а именно, Смиляна 

Николова Нитова-Кръстева със съответното ЕГН и решението да се 

обнародва в „Държавен вестник“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Ако няма въпроси, колеги, гласуваме.  

Процедура на гласуване за обявяване на народен представител.  

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

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, 
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Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Номерът на решението е 501.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Нямам друг доклад.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме към 

точка 4.  

 

4. Разни.  

Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.  

Колеги, за сведение, устно ще Ви докладвам какво се случи на 

последната сбирка на Обществения съвет. Може би трябва да започна 

от по-отдавна. Тъй като те са изпратили едно становище, анализ на 

машинното гласуване на обществения съвет. То е резолирано до 

господин Чаушев като втора резолюция има за мен, но все едно, 

папката на господин Чаушев е. В него на 4-5 страници – има няколко 

рационални бележки, има и няколко такива, които просто са ги 

изписали в качеството си на Обществен съвет, всеки би могъл да ги 

изпише.  

Това, което искате ние да отговорим на този анализ по някакъв 

начин, как то и достъп до различен тип информация, например, 

„Информационно обслужване“ има ли анализ на машинното 

гласуване.  

Ние имаме един анализ на несъответствията, но професор 

Константинов говори за някакъв друг анализ. Нямам представа колко 

анализа са правили и в домейна на кого.  

Второ, поискаха достъп до някакви документи, като 

становището на комисията, която е правила одита - дали той е 

публичен, дали той не е публичен. Ние имаме такова становище. 

Нямам представа, не съм погледнал дали е част от нашия архив.  

Трето, което мисля, че беше най-рационалната част от този 

разговор – попитаха защо вече не сме започнали да се готвим за 

следващото машинно гласуване от Общественият съвет.  
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Естествено, че обяснението ми беше, че трябва да се насрочат 

избори и т.н., както обикновено се прави, но имат известно право да 

твърдят, че ранната подготовка силно ще помогне на последните два 

месеца и ми дадоха по аналогия пример с това, че ,например, сега се 

поръчва хартия. Хартията – разбира се, не са обявени избори и т.н., но 

ние взехме решение, че трябва да се поръча хартията, тъй като 

сроковете за доставка са доста дълги.  

Същото се отнася, между другото, и за машинното гласуване. 

Не знам дали имаме решение, но това беше нещо, за което нищо не ни 

пречи, разсъждавайки върху всичко това, за което си говорихме (те си 

говореха, разбира се, отчасти, аз говорих) нищо не ни пречи да 

започнем да работим или в някаква степен да сме готови с 

техническото задание, още повече че предходното просто не беше 

изпълнено. Нищо не пречи да започнем или най-малко да се готвим 

върху хронограмата, сроковете на изпълнение. (Въпрос на Ивайло 

Ивков без включен микрофон.) Ако си чел техническото задание…,, 

там се предлагаше нещо съвсем различно, но в края на краищата ние 

се съгласихме на това, което беше възможно да се реализира. И трябва 

да направим техническото задание такова, че да отговаря на 

възможностите за реализация. В предходното техническо задание, 

например, беше за писано, че трябва да има.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз само моля да седим на 

темата доклад на Обществения съвет. Другите въпроси са предмет на 

друг разговор.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре. Съкращавам обяснението. 

Мисля, че има рационално зърно в това, да се започне някакъв вид 

подготовка. Точно каква тя ще бъде, как ще изглежда и т.н. е въпрос 

на бъдещи разговори, формални или неформални решения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Баханов, нещо 

искате да питате.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, не знам, не разбрах 

това освен доклад, или има доклад, внесен от Обществения съвет и 

дали има анализ на Обществения съвет на машинното гласуване, 

подготвен от Обществения съвет, от членовете на този Обществен 
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съвет, дали е внесен в Централната избирателна комисия, на първо 

място. Дали има такова нещо, за да може евентуално и ние да стъпим 

на това при нашия анализ.  

На второ място, считам, че е доста рано за последващото 

изложение на колегата Димитров относно подготовката на предстоящо 

евентуално машинно гласуване за местните избори, тъй като 

Централната избирателна комисия следва първо да направи анализ на 

проведеното машинно гласуване с всичките плюсове и минуси, този 

анализ да отиде където му е мястото по закон в Народното събрание и 

Народното събрание да отчете всички плюсове и минуси на 

проведеното машинно гласуване, и едва тогава да пристъпим към 

реализация и подготовка на евентуално машинно гласуване за 

местните избори в предвидения мащаб в Изборния кодекс. Още няма 

насрочени избори, за да правим хронограма и т. н, отделно и да 

поръчваме и хартия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Общо взето, в същия ред подредих 

нещата. Естествено, че първо трябва да чуем анализа на 

„Информационно обслужване“ и при това анализът трябва да бъде 

компактен, един, а не за нас един, за други, които се интересуват от 

въпроса – друг и т.н. Това е вярно. Ние трябва да депозираме наш 

доклад. Това също е вярно, но това не беше предмет на обсъждане в 

самия Обществен съвет.  

Нещо, което мога да добавя: разбира се, след като премине тази 

фаза, този етап, е нормално да пристъпим към следващия. Аз си давам 

сметка, че е условно машинното гласуване, то е записано в сегашната 

версия на кодекса, може да се случи да не бъде записано чрез някаква 

поправка - да не продължавам, - накрая завършихме с не много 

приятна размяна на реплики с господин Манов, който ме попита какво 

съм чел, какво не съм чел, това дали съм прочел в еди-коя си медия. 

Обясних му, че следя всичко и какво съм чел, си е моя работа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Войнов, имате 

думата.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  
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ИВАЙЛО ИВКОВ: По тази точка имам въпрос.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Към господин Димитров? 

Добре.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз виждам тук, че има друг доклад за 

анализа. Той не е качен. Аз бих се запознал с него и моля да 

разпоредите, както се разбрахме с председателя в началото, че 

докладчиците, или поне не го виждам да е качен. В папка на Ерхан 

Чаушев виждам нещо друго – ЦИК-11-16 от Емил Колев, две 

странички, а той каза в негова папка да гледаме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Димитров 

говори само за среща с Обществения съвет.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: А къде е анализът, който са направили? 

Къде е качен? (Отговор от Димитър Димитров без включен 

микрофон.)  На 07.06? Добре, за да се запознаем. Това е нещо друго, 

което аз гледам, от Емил Колев? Добре. Защото виждам, че е до 

президента. Анализът само до нас ли е?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Този анализ е само до нас.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Войнов, 

заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Още веднъж. Докладвам Ви 

постъпило писмо с вх. № ЕП-06.197 от 21 юни 2019 г. от кмета на 

община Кубрат. Писмото е във връзка с изпълнение на Решение № 

153-ЕП-НС-НР от 12 април 2019 г. на ЦИК относно искане за отваряне 

на запечатани помещения в община Кубрат. С писмото са ни 

изпратили и заповедта на кмета за назначаване на комисията, 

протоколите за извършените действия и акта за унищожаване на 

неценни документи с изтекъл срок на съхранение.  

Видно е от документите, че действията по отваряне на 

запечатаните помещения са съгласно решението на ЦИК. Докладвам 

го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли 

извън това?  Заповядайте.  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да. Колеги на 20 юни 2019  г. с протоколно 

решение ЦИК изпрати писмо до „Сиела Норма“ във връзка с искането 

да им бъдат върнати смарт картите, използвани в изминалите избори. 

С това писмо Централната избирателна комисия заяви, че ще върне 

смарт картите. Във връзка с това предлагам да се приеме протоколно 

решение за отваряне на помещението, където се съхраняват смарт 

картите и изваждането им от тях.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А второ протоколно 

решение за работна група, която да прерови документацията и да 

търси тези карти? Те са доста на брой. (Реплика на Емил Войнов без 

включен микрофон.)  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Така или иначе, един човек не 

може да вади всичките.  Трима души и трябвало да бъде тази комисия. 

Други желаещи извън докладчика? Други желаещи, колеги, да 

търсят смарт картите и да ги върнем на собственика им?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И аз мога да сляза.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И госпожа Дюкенджиева 

изразява желание. Друг? И господин Димитров. Благодаря.  

Колеги, ако сте съгласни, да приемем протоколно решение, с 

което да разрешим достъп до запечатано помещение?  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаема госпожо Председател, 

уважаеми колеги, тези смарт карти са страшно много всъщност. 

Според мен е хубаво трима души ако работят, дотолкова, доколкото 

имаме опит с друго отваряне на помещението от петък по-миналата 

седмица във връзка с Районна избирателна комисия - Силистра, това 

въобще не е лесна задача. За трима души тя ще им отнеме поне пет 

работни дни, по груби сметки. Затова предлагам тази работна група да 

бъде разширена. Аз също бих могъл да се включа в нея, макар че тук и 

трябвало да съобразим и съответен баланс, но предлагам от поне пет 

или седем души да се състои тя. Също заявявам желание, ако 

съобразяваме тези правила на баланс, и изобщо ако включваме обаче 

представители на администрацията, също би могло да бъде възможно- 

Не знам доколко това е допустимо, но все пак ако само трима души, 
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без значение дали администрация или членове на ЦИК ще работят по 

този въпрос, ще им отнеме седмица.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, все пак 

запечатаното помещение знаете колко е трудно се работи и все пак е 

специфична работа. Нека комисията от трима души заедно с помощна 

на специализираната администрация да се справи. Няма ограничения 

на времето, все пак ние имаме и заседания.  Добре, колеги.  

Който е съгласен, още веднъж поставям на гласуване 

протоколно решение да приемем да се отвори запечатаното 

помещение за изваждане от изборните книжа на всички смарт карти, 

които да бъдат върнати на „Сиела Норма“ и това да се извърши от 

комисия в състав: госпожа Дюкенджиева, господин Димитров и 

господин Войнов.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

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

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Имате ли още доклади, господин Войнов? Добре. Благодаря 

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място Ви 

докладвам писмо, което получихме след края на предходното 

заседание от Администрацията на Министерския съвет от главния 

секретар господин Даков. С това писмо те ни предоставят информация 

за отпечатаните бюлетини по видове и брой през 2015 г.  

Знаете, че с предходно писмо до печатницата на БНБ ние 

изпратихме прогнозна информация, както и бележки по предложените 

размери на видовете бюлетини с оглед на броя на кандидатските 

листи. Тогава се разбрахме, че веднага след получаване на 

информацията, изискана от нас от Администрацията на Министерския 

съвет и от НСИ ще изпратим незабавно в печатницата на БНБ. Затова в 

петък с изх. № МИ-26-2-1 от 20 юни е изпратено такова писмо още 

вечерта в четвъртък с приложено копие от писмото на главния 
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секретар на Министерския съвет, което преди малко Ви докладвах. 

Предлагам за последващо одобрение да гласуваме и да одобрим 

изпращането на това писмо.  

Остава да получим и от НСИ информация, която също ще 

предоставим на печатницата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Уважаеми колеги, чухте 

доклада. Който е съгласен да одобрим изпратеното писмо до господин 

Михов, изпълнителен директор на печатницата при БНБ, моля - 

процедура по гласуване.  

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

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам Ви за сведение писмо, което 

получихме от Министерството на финансите, с което министърът на 

финансите в срок до 5 юли 2019 г. изисква привеждане на бюджетните 

прогнози за 2020-2022 г. с бюджетната процедура, одобрена с Решение 

на Министерския съвет № 52 от 2019 г.  Това писмо е предоставено в 

същия ден и на счетоводството, за да може да се изготвят в срок и да 

се предоставят на Централната избирателна комисия за одобрение и 

изпращане. Докладвам Ви го за сведение, във вътрешната мрежа е 

публикувано писмото.  

Колеги, получаваме отговори на нашите писма от общинските 

избирателни комисии, общинските администрации. Те се 

актуализират, обобщават и се публикуват във вътрешната мрежа.  

Сега Ви докладвам писмо от Народното събрание от 

Администрацията на Народното събрание, подписано за главен 

счетоводител, с приложени оправдателни счетоводни документи за 

разходите, извършени за сметка на Централната избирателна комисия 

за месец май, в общ размер 2 977.79 лв. Има приложена справка, 

счетоводни документи. Докладвам Ви го за сведение, с оглед на 

протоколното ни решение след получаване да бъдат предоставени на 

счетоводството за извършване на проверка и плащане.  
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Само за запознаване ще Ви докладвам докладна записка от 

директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-118 от  

19 юни 2019 г. След заседание на работна група 1.1. ще го върна за 

доклад и одобрение в заседание на Централната избирателна комисия. 

Това е засега.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Дюкенджиева, 

заповядайте, имате думата.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз нямам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, в папка с мои инициали от днешно заседание 

моля да се запознаете с отговор до господин Юлиян Методиев, 

общински съветник в Общински съвет – Божурище, който ни изпраща 

писмо със следния въпрос: допустимо ли е едно и също лице да 

изпълнява функциите на кмет на община Божурище и на общински 

съветник в община Своге едновременно?  

Централната избирателна комисия вече изпрати отговор на тези 

два въпроса, поставени от секретаря на община Божурище и аз 

уведомявам господин Методиев какво сме извършили, както и 

предлагам да приложим копие от отговора на ЦИК до секретаря на 

общината. И писмото, и отговорът са в моята папка. Ако искате, да Ви 

прочета предишния отговор, защото то трябва да е в папката на 

госпожа Солакова, най-вероятно с дата 18 или 17 юни.  

Отговорът до секретаря на общината е следният: „Във връзка с 

Ваше писмо, получено по електронна поща на ЦИК Ви уведомяваме, 

че Централната избирателна комисия поддържа становището си, 

изразено с писмо със съответния входящ номер от 30 март 2019 г. 

Обръщаме внимание, че компетентният орган за приемане на 

решението по чл. 39, ал. 3 от ЗМСМА, е Общинският съвет в община 

Божурище, който следва да направи и преценката по 

законосъобразност.“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.  

Честно казано, аз малко се притеснявам да го препращаме към 

друг отговор за арестувания кмет на Божурище, нали така? Въпросът е 
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не може ли да му кажем с две думи: „отговорът е такъв“, вместо да му 

кажем: „в Божурище е така, изпращаме Ви препис, копие от 

отговора…“? Дали към този случай трябва да прилагаме писмо до друг 

орган, до който сме изпратили? Това са моите притеснения.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Господин Методиев е общински 

съветник в общински съвет Божурище. Госпожа Димитрова е секретар 

на община Божурище и нейните въпроси бяха напълно еднакви с 

въпросите, които Общинският съвет ни поставя. Ако смятате, че 

трябва да приемем отделен отговор към него, ние можем на всеки един 

общински съветник оттук нататък, който ни зададе този въпрос, да 

пишем отделен отговор. Аз заради това прецених.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И пак са ни написали, но 

както и да е, добре. Колеги, имате думата. Ако няма друг 

притесненията, които имат аз, да гласуваме предложения отговор.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Можем да го приемем и за сведение, но 

тогава пък съвсем никакъв отговор няма да има.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Прилагаме предишно 

копие от предишния отговор отдолу, на края на писмото.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Може и да отпадне това копие от 

отговора и да остане само първата част. (Реплики в залата без включен 

микрофон.) Ние вече взехме отношение по въпроса, когато 

обсъждахме поставените от секретаря на общината въпроси. Те са 

същите. (Реплика на Севинч Солакова без включен микрофон.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Меко казано, 

резервирана. Ние имаме правомощия само тогава по време на избори, 

когато имаме някаква връзка, помните.  

Ако може на микрофон, защото иначе става говорене.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предполагам, че писмото, към което 

препратихме вече веднъж при отговора до секретаря на общината и 

сега препращаме втори път, е мотивиран от обстоятелството, че 

общинските избирателни комисии са тези които преценяват има или 

няма несъвместимост, специално за членовете на общинския съвет. От 

тази гледна точка, дотолкова, доколкото ЦИК има функции по 

отношение на методическо ръководство по отношение на тях, 
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предполагам, че това е мотивът да се даде този отговор. Така или 

иначе, този отговор е даден и сега ние и преди, и сега не правим нищо 

повече от това, да препратим към него и да уточним, че функциите по 

преценка дали са спазени член 39, ако не ме лъже паметта, ал. 3, си е 

на Общинския съвет тогава, когато приема решение за определяне на 

временно изпълняващия длъжността кмет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, мисля, че доста 

време отделихме. Ако ще препращаме към онова писмо, което вече е 

пратено, моля, процедура по гласуване, колеги, на предложения 

проект за писмо.  

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

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги 

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

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

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Господин Николов.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаема госпожо Председател, по 

Долна Митрополия събрахме необходимите данни. Ако колегите не 

възразяват, в рамките на тази точка, след като свършат всички 

докладчици, мога отново да представя проекта.  

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  

Господин Чаушев, имате думата.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка от 

днешно заседание има едно предложение от господин гражданин Емил 

Колев. Вижте го. То е по отношение на машинното гласуване. 

Получено е по електронна поща. По същество, предлага се следващите 

машини, евентуално машините за машинно гласуване да нямат 

сензорен екран и съответно по-лесно ще можело да се осъществява 

гласуването и най-вече бързо, точно и ясно броене, последващо броене 

и включително и допълнително контролно броене. Предлагам за 

сведение и евентуално доколкото е изпратено и до други  органи. За 

сведение, дава нова концепция, просто да няма сензорен екран, с 
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предложения за броене, впоследствие, имало възможност да се 

произвеждат такива машини. За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Благодаря.  

Колеги, да докладвам и аз – току-що ми го дадоха – въпрос от 

посолството на Италия. Имало е телефонен разговор и пише, че в 

продължение на днешния телефонен разговор се уточнява молбата за 

среща.  Желаят среща с председателя на ЦИК и с други членове. Иска 

се разговор от заместник-ръководител на мисията Франческо 

Калдероли, който би желал да разговаря относно техническите аспекти 

на електронното гласуване, какви устройства са използвани, в колко 

секции са използвани, имало ли е проблеми от технически характер 

при гласуването и какви, как точно се е извършвало електронното 

гласуване, регистрирането, каква мрежа е използвана и т.н.  

Въпросите са изцяло и само от технически характер, като 

проучване целесъобразността на електронното гласуване. Явно това се 

проучва - неговата целесъобразност.  

Срещата ще се проведе на италиански език с превод на 

български език. От страна на италианското посолство ще присъства 

господин Калдероли, заместник-ръководител на посолството на 

Италия и завеждащ консулския отдел, инж. Симонела Фута, IT 

специалист и госпожа Елза Хаджийска, преводач. (Реплики от залата 

без включен микрофон.) Не знаем какво желаят от италианското 

посолство, но след като това писмо е продължение на разговор, би 

трябвало да проведем такава среща и да откликнем, независимо че 

тази седмица е доста натоварена. Може би другата седмица? Какво 

мислите, колеги?  

Добре, кой желае да се включи? Разбира се, господин Андреев, 

той ще бъде италианско говорещ. Други колеги? Групата за машинно 

гласуване? Господин Войнов. Господин Чаушев?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И аз ще се включа.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Господин Ивков. 

(Реплика на Ивайло Ивков без микрофон.) Каня, така че решавайте, 

моля.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Тогава да 

преговаряме за другата седмица, ако не възразявате, колеги? Машинно 

е, последният въпрос е“ „проучване целесъобразността на 

електронното гласуване“ – така е формулирано. (Въпрос от залата.) 

Тук при нас ще е. Колеги, докладвах Ви и това писмо.  

 

2. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК.  

Господин Николов, имате думата.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, във връзка с точка 2 

от дневния ред и въпросите, които бяха поставени относно проекта на 

решение за отваряне на помещение за Долна Митрополия с цел 

архивиране на изборни книжа и материали от Евроизборите през 25 

май 2014 г., се свързах с госпожо Манова, която е секретар на община 

Долна Митрополия. И по двата поставени въпроса тя заяви следното: 

„Помещението е стая 410. Намира се в гр. Долна Митрополия, ул. „Св. 

Св. Кирил и Методий“ № 39“. Отразил съм този адрес както в първия 

абзац от мотивите, така и в самия диспозитив на проекта за решение. 

Освен това, на второ място, други изборни книжа и материали в тази 

стая 410 не се съхраняват, поради което не се налага да се вменява 

изрично в диспозитива задължение за запечатване на помещението. 

Така че, предлагам отново проекта на решение с тази добавка към 

абзац първи  от мотивите и към диспозитива. Те са отразени в проекта, 

който е в моята папка.  

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Отстранени са 

неяснотите. Има ли въпроси сега към докладчика, колеги? Ако няма, 

моля, процедура по гласуване на предложения проект за решение.  

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

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 
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Георги Баханов, Емил Войнов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Запазила съм Ви номер на решението - № 499 - нали знаем, че е 

акуратен господин Николов и ще свърши работа, така че номерът го 

чака.  

 

4. Разни.  

Госпожа Дюкенджиева има думата.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, в днешна папка, извън нашите папки с 

инициалите, има качени две писма.  

Едното писмо е с № МИ-00-1 от 20 юни. Това е писмо, което 

сме получили от „Информационно обслужване“. Засега така го 

предлагам, само да се запознаем всички с това писмо. Ще го обсъдим 

малко по-нататък.  

Второто писмо, което е качено над него, е писмото, което 

получихме в петък на обяд от „Сиела Норма“ по повод приемо-

предавателния протокол. Сега нека колегите първо да се запознаят 

всички и след това обсъдим какво правим с приемо-предавателния 

протокол. Това е моето предложение. Няма как изведнъж да го 

обсъждаме. Качено е да го видят всички колеги, за да можем по-

нататък да го обсъдим.  

Колеги, към всичките документи ще видите, има качена и 

фактура вече с по-ниската стойност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги ако желаете, и 

двата документа са сериозни, да прекъснем за 10 минути, да прочетете 

спокойно материалите – за „Сиела Норма“, приемо-предавателен 

протокол и едно писмо от „Информационно обслужване“.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: В твоя папка ли е?  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, извън инициалите ми, има ги 

долу, последният и предпоследните файлове са.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, докладчикът има 

предложение за 10 минути почивка. Ако го споделяте, кажете.  
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да могат всички да го прочетат.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, почивка – 10 

минути.  

(Почивка)  

 

Продължава заседанието.  

Колеги, доста има да се чете и да се обсъжда. Моля ли, 

запознайте се добре с протокола и с всички предходни протоколни 

решения, също така и с новото писмо на „Информационно 

обслужване“. То заслужава внимание. Много подробно е и съдържа 

интересни данни за предстоящите избори, сравнено с 2015 г. така че 

ще продължим утре обсъждането на въпросите, когато дойдат и още 

колеги - връщат се още двама колеги, - за да имаме добро мнозинство.  

Друг иска ли да вземе думата? Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получихме едно писмо от 

Министерството на финансите за предоставяне на данни изборите за 

Народно събрание 43-то и 44-то. Аз ще Ви помоля, тъй като касае 

резултати от изборите, ние имаме публикувани решенията на нашата 

страница, но ще Ви помоля с оглед на това, в електронен формат се 

намират и по-лесно да ни съдействат от „Информационно 

обслужване“ да изпратим искането да ни предоставят тези данни не 

по-късно от 10.30 часа на 25-ти, с оглед на кратките срокове, в които 

са им необходими такива данни в Министерството на финансите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Спешен е въпросът, 

колеги. Който е съгласен да изпратим писмо с посоченото съдържание, 

моля, процедура по гласуване.  

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

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в папка от 13 юни 

има проект на писмо до Центъра за градска мобилност. Знаете, че този 

въпрос беше поставян неколкократно на вниманието в ЦИК. С оглед 
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на това, че все още нямаме окончателно приключило проучване на 

възможностите, моля да погледнете в папка с моите инициали на 13-

ти. От една страна, материалите са публикувани в една подпапка – 

проект на договор за паркоместа, но извън тази папка има един проект 

189 – Център за градска мобилност. Аз ще Ви помоля да го 

погледнете. Позовавайки се на договора от 20 април 2017 г., да 

предложим договорът да бъде прекратен, считано от датата на 

получаване на писменото съгласие от тяхна страна: в случай, че това 

предложение не бъде прието, писмото да се счита за предизвестие, по 

смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 2 от договора. Това е договорът за платените 

паркоместа с Центъра за градска мобилност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Проведох среща с 

госпожа Фандъкова. Отново поставих въпроса за необходимостта от 

паркоместа за членове на комисията, предвид характера на нашата 

работа, включително събота – неделя късно през нощта. В този смисъл 

сме написали официално писмо. Ако оттам не получим и други места, 

ще сключим договор с други паркинги в околността, които да са на 

приемлива цена, така както го обсъждахме по-рано.  

Господин Арнаудов.   

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз мисля, че все пак не трябва да 

избързваме с прекратяване на договора, преди да имаме яснота къде 

ще има места и къде ще може да паркират членовете на Централната 

избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Все някога трябва да го 

прекратим този договор. Това продължава вече няколко месеца. 

(Реплика на Бойчо Арнаудов без включен микрофон.) Не че някой 

търси. Това не може да продължава така, нали е ясно, колеги? 

(Реплика на Ивайло Ивков без микрофон.) Предложението е на 

микрофон, колеги, нали е ясно? Ние сме на камера и си обсъждаме. 

(Обсъждания и коментари без включен микрофон.) Щом искате 

едновременно прекратяване и наемане на новия паркинг, добре.  

Друго имате ли, госпожо Солакова?  
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Колеги, ако няма други изказвания, други допълнения, 

желаещи да се включат в дневния ред? – добре, колеги, закривам 

заседанието. 

Утре в 10.00 часа насрочвам следващото заседание. Моля за 

присъствие в 10 часа, ще решаваме два важни въпроса.  

Приятна вечер, колеги!  

Благодаря!  

  

 

(Заседанието беше закрито в 16.10 часа.)  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова   

 

 

 

Стенограф:  

Юлия Стоичкова  


