
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 78 

 

На 9 юли 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно прекратяване на 

пълномощията на член в  състава на ОИК. 

                              Докладва:  Емил Войнов 

2. Доклад относно искане за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

                                Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

                                    Докладват: Димитър Димитров, 

    Николай Николов, Бойчо Арнаудов, 

    Силвия Стойчева. 

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

наказателни преписки. 

Докладва: Николай Николов 

 

5. Разни.                     

Докладват: Александър Андреев, 

Емил Войнов, Мирослав Джеров, 

Силва Дюкенджиева, Йорданка 

Ганчева, Севинч Солакова, Катя 

Иванова. 
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов и  Силвия Стойчева.  

ОТСЪСТВАХА: Кристина Цветославова-Стефанова, Таня 

Йосифова, Георги Баханов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,15 ч. и председателствано от 

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на 

комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми 

колеги, в залата присъстват 14 членове на Централната избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 9 юли 2019 г. 

Госпожа Стоева ще дойде след малко. Временно аз ще водя 

заседанието. 

Във вътрешната мрежа в папка за днешното заседание има 

качен проект за дневен ред. Моля да го погледнете, за да видим има 

ли допълнения по него. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председателстваща, моля да ме 

включите в точка „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Госпожо председателстваща, първа точка 

би трябвало да бъде проект на решение относно прекратяване на 

пълномощията на член на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма ли да 

назначаваме?  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само 

прекратяваме пълномощията? Добре. Точка 1 ще бъде „Проект на 

решение относно прекратяване пълномощията на член на ОИК“. 

 Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз съм записан във втора точка във 

връзка с изплащане на възнаграждения. Но аз трябва да го 

прецизирам и предлагам да го отложим за следващото заседание. 

Няма да мога да докладвам, тъй като казусът е сложен. Направих 

една-две консултации и още малко трябва да поработя по него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре,  

господин Димитров отпада от точка втора. 

Колеги, други предложения?   

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо заместник-

председател, моля да ме включите в точка трета с една поправка на 

фактическа грешка в решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре, 

включваме  господин Арнаудов в точка трета. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо председателстваща, моля да 

ме включите в точка трета – Доклади относно искания за отваряне 

на запечатани помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други 

предложения? Не виждам. 

Моля процедура по гласуване на дневния ред с допълненията, 

които току-що бяха направени. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова); против – 

няма. 

Дневният ред се приема. 
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Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Проект на решение относно прекратяване на 

пълномощията на член в състава на ОИК – Костинброд. 

Заповядайте, господин Войнов, за доклад по точка първа. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, постъпило е писмо с вх. 

№ МИ-15-106 от 05.07.2019 г. Можете да го видите във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали. То е от председателя и секретаря 

на ОИК – Костинброд, с което се изпраща за разглеждане по 

компетентност на Централната избирателна комисия на заявление от 

члена на ОИК-Костинброд, Габриела Антонова Дончева. Същата 

заявява желание за предсрочно прекратяване на пълномощията й 

като член на ОИК – Костинброд, като подава оставка по лични 

причини. 

Във връзка с това съм изготвил проект на решение. Можете 

да се запознаете с него, с което предлагам да се освободи като член 

на ОИК – Костинброд, област Софийска, Габриела Антонова 

Дончева със съответното ЕГН и да се анулира издаденото й 

удостоверение, като решението да подлежи на обжалване пред 

Върховния административен съд чрез Централната избирателна 

комисия в тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на господин Войнов. Има ли предложения по проекта за 

решение? Колеги, други предложения по проекта за решение? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 529-МИ/НР. 

Господин Войнов, нали ще подготвите и писмото? Благодаря. 

Друг доклад по точка първа? Не. 

 



5 
 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Господин Войнов, пак Вие сте наред. Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председателстваща. 

Постъпило е писмо с вх. № МИ-27-74 от 02.072019 г. от ОИК – 

Стара Загора, с искане за изплащане на възнаграждения на 

Общинската избирателна комисия. Искането е за проведено 

заседание на ОИК на 25 юни 2019 г., като на заседанието са 

прекратени предсрочно пълномощията на Райчо Димитров Стоев, 

кмет на кметства в с. Яворово, община Стара Загора. На заседанието 

са присъствали 13 члена на ОИК. Представени са: протокол от 

заседанието, препис от взетото решение. Искането е за 674,31 лв.  

Изготвена е счетоводна справка и контролен лист. Предлагам 

с протоколно решение да одобрим изплащането на 

възнаграждението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада за изплащане на възнаграждение на ОИК – Стара Загора. 

Има ли предложения по проекта за решение? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,); против 

– няма. 

Предложението се приема. 

Имате ли друг доклад,  господин Войнов, по тази точка? Не. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. 
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Решението е докладвано на миналото заседание. Отнася се до 

община Поморие и е свързано с решение № 488 от 18.06.2019 г., с 

което се постановява, че трябва да бъдат унищожени всички 

резервни бюлетини и формуляри на изборни книжа. 

По принцип решението беше прието на миналото заседание, 

но отсъстваше реквизита „точният адрес на помещението“. Сега вече 

съм го записал след разговор, че е на ул. „Солна“ № 5 - това е 

адресът на общината - „Архив“, стая № 1. 

Стандартно е решението в смисъл, че се разрешава достъп. 

Изисква се също да се запечата отново помещението съгласно 

изискванията на Решение № 243 на Централната избирателна 

комисия и копия от документите, които са свързани с това решение, 

да бъдат изпратени на ЦИК. 

Просто към стария текст съм добавил адреса на архивното 

помещение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на  господин Димитров. Има ли предложения за промени 

или за допълнения на проекта за решение? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на проекта за 

решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова) против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 530-ЕП. 

Заповядайте, господин Димитров, за следващия Ви доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: От община Свищов са ни 

изпратили комплектованите документи по изпълнение на наше 

решение, с което сме разрешили достъп, за да бъдат унищожени 

документи от произведените избори за членове на Европейския 

парламент от 2014 г., и изборите за народни представители също от 
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2014 г. Тук са заповедите на кмета, протоколите и т.н. – всичко, 

което е необходимо, за да се приключи преписката. 

Това е само за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, 

господин Димитров. 

Имате ли друг доклад? Не. 

Господин Николов, заповядайте за доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, уважаема  

госпожо председателстваща? Във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешно заседание е поставено писмо с вх. № ЕП-14-66 

от 08.07.2019 г. То е от община Долни Чифлик. Кметът на община 

Долни Чифлик – госпожа Анастасова – заявява по повод на нашето 

писмо от 28.06.2019 г. желание да получи решение, с което се 

разрешава достъп до съответното помещение, където се съхраняват 

книжата от изборите през 2019 г. за членове на Европейския 

парламент, във връзка с намирането и представянето на ЦИК на 

съответните смарт-карти от машинното гласуване. 

Секциите са седем. В самото писмо не е посочен адресът на 

помещението, където се съхраняват тези смарт-карти, също така не е 

посочено и дали има други книжа от други избори. 

Свързах се днес с госпожа Желева, която е секретар на 

общината в Долни Чифлик, и с нея уточнихме адреса. Но по-

важното е, че уточнихме, че в конкретното помещение имаме също 

така книжа от изборите за Народно събрание от 2017 г.. 

Представил съм проект на решение, който също е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. То отразява 

местонахождението на помещението, където се съхраняват книжата 

– гр. Долни Чифлик, площад „Тича“ № 1. Отразява също така и 

нашето искане 06-206 от 28.06.2019 г. 

По-същественото е, че накрая на този проект на решение на 

ЦИК съгласно обичайната бланка съм включил и записа: „Смарт-

картите от машинното гласуване, копие от заповедта на кмета за 

определяне на длъжностните лица и от съставените протоколи се 

изпращат на Централната избирателна комисия“. 
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Уточнихме също така с госпожа Желева – секретаря на 

общината – че за тях не представлява затруднение в кратък срок да 

ни изпратят по пощата намерените евентуално смарт-карти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може ли да не е 

по пощата? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: А как да е,  госпожо Дюкенджиева? 

Добре, ще го уточня това, защото мисля, че миналата седмица 

искахме по пощата. Ето, сега ще докладвам за Аврен, откъдето са 

пристигнали по пощата. Ще се чуя веднага, ако така се уточняваме. 

Нека да уточним как и ще се свържа с госпожа Желева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на  господин Николов и проекта за решение за отваряне на 

запечатаното помещение в община Долни Чифлик. Има ли други 

предложения по проекта за решение? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,); против 

– няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 531-ЕП/НС. 

Заповядайте за следващия Ви доклад,  господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: От община Аврен с входящ номер от 

05.07.2019 г. е пристигнало уведомително писмо, с което ни 

уведомяват, че ни изпращат смарт-картите от машинното гласуване 

за единствената секция при тях – пет броя, копие от заповедта на 

кмета на общината за отваряне на помещението и протоколите – 

една страница в оригинал за това действие. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, петте карти 

са получени.  

Колеги, за информация на ЦИК вчера намерихме и картите от 

Смолян. 
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Господин Николов, имате ли друг доклад? Нямате. 

Продължаваме.  Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия по електронна поща с вх. № ЕП-14-50/1 от 

08.07.2019 г. е постъпило писмо от кмета на район „Младост“, с 

което ни информира, че в наше Решение № 518-ЕП от 04.07.2019 г. е 

допусната грешка, като грешката е в изречението: „Постъпило е 

писмо по електронна поща“ с еди-кой си входящ номер „от  

господин Бойко Ставрев, кмет на община Варна, район „Младост“, а 

се оказва, че  господин Ставрев е секретар на район „Младост“, 

община Варна. 

В тази връзка съм изготвил проект за решение за коригиране 

на тази грешка, който се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание. 

Той е сравнително кратък: „Централната избирателна 

комисия реши: допуска поправка на техническа грешка, допусната в 

Решение № 518-ЕП от 04.07.2019 г., както следва:…“ Надолу е 

извършена корекцията. 

Моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на господин Арнаудов. Има ли предложения за допълнение? 

 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 532-ЕП. 

Следващ докладчик е госпожа Стойчева. Госпожо Стойчева, 

заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. Колеги, докладвам постъпило писмо със 
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съответния входящ номер от 08.07.2019 г. от Маринела Николова, 

кмет на община Козлодуй, област Враца, за разрешаване на достъп 

до запечатано помещение, в което се съхраняват само изборни 

книжа и материали от изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България, произведени на 25 май 2014 г. 

Достъпът е необходим във връзка с изтичане срока на 

съхранение на книжата и материалите и предаването им на 

Дирекция „Регионален държавен архив“ – гр. Враца. 

Проекторешението разрешава съответния достъп при 

изискванията на наше Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада и проекта на решение за отваряне на запечатано помещение 

в община Козлодуй, където се съхраняват само изборни книжа и 

материали от изборите за Европейския парламент на 25 май 2014 г. 

Има ли предложения за допълнения по проекта? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

 

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

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

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

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 533-ЕП. 

Госпожо Иванова, заповядайте по тази точка за доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, в 

Централната избирателна комисия е постъпило писмо по 

електронната поща с вх. № ЕП-14-64 от 04.07.2019 г. от кмета на 

община Рила  господин Георги Кабзималски за разрешаване на 

достъп до запечатано помещение, намиращо се в административната 

сграда на общината, в което се съхраняват само изборни книжа и 

материали от произведените избори за членове на Европейския 

парламент от Република България, проведени през 2014 г. 

Виждам една техническа грешка, ще бъде коригирана. 
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Достъпът е необходим във връзка с предаването на тези 

изборни книжа и материали в отдел „Държавен архив“ – Кюстендил, 

както и за изпълнение на Решение № 488 за унищожаване на 

оставените в общинската администрация формуляри на изборни 

книжа и материали от изборите за членове на Европейския 

парламент, произведени на 26 май 2019 г. 

В тази връзка е подготвен стандартен проект на решение, 

който се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 

днешно заседание. Проектът на решението е с № 547. 

 

Моля да се запознаете с него и, ако има някакви 

допълнения… Ако не, да пристъпим към гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

проекта за решение за отваряне на запечатано помещение в община 

Рила, област Кюстендил. Не виждам предложения. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 534-ЕП. 

Заповядайте за следващия Ви доклад, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, постъпило е писмо по 

електронната поща с вх. № ЕП-14-66 от 04.07.2019 г. от кмета на 

община Нови Пазар, област Шумен, господин Ивайло Камаджиев, за 

разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се в 

административната сграда на общината, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от произведени избори за членове на 

Европейския парламент  и от избори за народни представители през 

2017 г.  

Достъпът е необходим за предаване на изборните книжа и 

материали от произведените избори за членове на Европейския 
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парламент от Република България през 2014 г. в отдел „Държавен 

архив“ – гр. Шумен, във връзка с изтичане на срока на тяхното 

съхранение. 

Подготвен е проект на решение във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали под № 548. 

Предлагам да разрешим отварянето на помещението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада и проекта за решение за отваряне на запечатано помещение 

в община Нови Пазар.  

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 535-ЕП/НС. 

 

Колеги, преминаваме към точка четири от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № ЕП-02-46 от 05.07.2019 г., качено във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали. 

С него главният секретар на Народното събрание госпожа 

Караславова ни уведомява, че изпратените за връчване седем акта за 

установяване на административно нарушение по отношение на акта 

на народния представител господин Марешки, не са в състояние да 

ги връчат, тъй като – цитирам: „Съгласно чл. 62 от Конституцията 

Народното събрание осъществява законодателната власт и 

упражнява  парламентарен контрол“, а също така по-надолу се казва 

между другото, че „Народното събрание не е задължен субект по    
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чл. 43, ал. 4 от Закона за административните нарушения и наказания 

и съответно не е съответната служба“, какъвто е легалният термин. 

 

Предвид на това предлагам да се върнем към следващата 

хипотеза на чл. 43, ал. 4 от ЗАНН, а именно да изпратим съответните 

седем акта за установяване на административни нарушения на 

компетентния кмет на район в гр. Варна. Това е район Приморски, 

бидейки администрация по смисъла на чл. 43, ал. 4 от ЗАНН, за 

съответното връчване. 

Доколкото знам, има различни гледни точки. Това, което 

обаче предлагам, е да се сезира съответната районна администрация. 

Изготвил съм писмо в този смисъл. Както казах, актовете не са 

малко, те са седем на брой. Има и шестмесечен срок в рамките на 

който те следва да бъдат връчени. В противен случай 

производството следва да бъде спряно. 

Това са ни двете алтернативи. Писмото е приготвено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, това е втори отказ 

от Народното събрание и аз преди две – три заседания ви докладвах. 

Ние съвсем коректно написахме писмо отново до председателя на 

Народното събрание в съвсем лаконичен стил, като, да, не влязохме 

в такъв дебат дали те са съответната служба или не съгласно чл. 43, 

ал. 4 от Закона за административните нарушения и наказания, като 

си мислех, че с това писмо на Централната избирателна комисия ще 

бъдат връчени актовете на  нарушителя господин Марешки. 

Сега с голямо учудване установявам, че получаваме същото 

писмо, в което пак ни се цитира чл. 62 от Конституцията н 

Република България – че Народното събрание осъществявало 

законодателна власт и упражнява парламентарен контрол. Само че 

съгласно Конституцията пък това Народно събрание се състои от 

240 народни представители и един от тях е именно  господин 

Марешки. 
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Много ми е чудно, че Народното събрание не представлявало 

съответната служба. А какво представлява? Тези народни 

представители там какво правят? 

Толкова съм възмутена, че дори не намирам думи да изразя 

това. Считам, че следва да изготвим ново писмо до Народното 

събрание, с което да укажем, че именно пък Народното събрание е 

мястото, където народните представители осъществяват своята 

дейност именно във връзка със законодателната дейност на 

Народното събрание като констативен орган. Считам, че е 

възмутително актовете на обикновените хора да могат да бъдат 

връчени, а на един народен представител втори път чрез Народното 

събрание ….Второто писмо беше до председателя на Народното 

събрание и считам, че Централната избирателна комисия не трябва 

да отстъпва и трябва много ясно и категорично да заяви, че тези 

актове следва да бъдат връчени чрез администрацията на Народното 

събрание. Изобщо не сме съгласни с дефиницията им, че не са 

съответната служба. А няма никаква връзка второто изречение с 

първото, че осъществяват законодателна дейност. Ние не им 

оспорваме законодателната дейност. Само че тя се осъществява 

посредством народните представители, тя не идва от въздуха. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, аз се 

присъединявам към изказаното от госпожа Бойкинова и смятам, че 

трябва да се изпрати писмо до Народното събрание. 

Има ли, колеги, други предложения? 

 Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз като докладчик по тази тема не 

възразявам принципно да изпратим трето писмо до Народното 

събрание. Само че трябва да бъдем реалисти. Ясно е предварително 

какъв ще бъде отговорът им. Естествено, ние можем да си 

отстояваме позицията и в четвърто писмо. 

Не възразявам. Може би за следващото заседание, като го 

поподготвим, да го помислим малко, на направим по-различно 

писмо от второто. Но все пак според мен практичният резултат би 

бил да изпратим актовете до компетентния кмет на район.  
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Но не възразявам, ако се обединяваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И 

компетентният кмет на район ще ни ги върне и ще каже, че лицето 

не може да бъде намерено на адреса. 

Нещо ще гласуваме ли по тази точка или ще го отложим за 

следващо заседание? 

Колеги, докладът по тази точка ще бъде отложен за следващо 

заседание, за да бъде написано отново писмо до Народното 

събрание. 

Имате ли друг доклад,  господин Николов? Нямате. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте в точката за доклади по 

дела и жалби. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

възражение от Костадин Тодоров Костадинов срещу акт № 37 на 

Централната избирателна комисия. Докладвам ви също така и 

възражение от ТВ Евроком срещу акт за установяване на 

административно нарушение № 51 на Централната избирателна 

комисия, възражение № 52 от БТВ груп и възражение срещу акт 

№ 35 от Телевизия Евроком срещу акт № 35 на Централната 

избирателна комисия. 

Възраженията ще бъдат приложени към съответните актове 

за установяване на административни нарушения, подробно 

докладвани от докладчика при взимане на решение за налагане на 

имуществена санкция или глоба и съответно тогава подробно ще 

бъдат обсъдени. 

 

Също така ви докладвам, че актът за установяване на 

административни нарушения срещу Телевизия Евроком е връчен. 

Това е същият акт, срещу когото има и възражения. Връчен е от 

общинската администрация. 

С писмо от областния управител на област София сме 

получили административните актове за установяване на 

административни нарушения срещу Дарик радио, Телеграф медия, 

Информационна агенция БЛИЦ.  
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Докладвам ви ги за сведение. 

Докладвам ви само за запознаване заявление за достъп до 

обществена информация с вх. № МИ-29-1 от 05.07.2019 г. Трябва да 

е качено във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Моля да 

се запознаете. За следващото заседание ще ви изготвя проект за 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, 

госпожо Бойкинова. Друг доклад нямате, нали,  госпожо Бойкинова? 

Колеги, нещо друго по точка четвърта? Не виждам. 

 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Разни. 

Господин Андреев, заповядайте.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо, 

което бяхме получили от Министерството на външните работи от 

госпожа Сидерова във връзка с попълването на въпросник, изпратен 

от Дирекция „Равенство и гражданско на съюза“ на Европейската 

комисия във връзка с проведените избори за членове на Европейския 

парламент в периода 23 – 26 май 2019 г.  

В тази връзка така, както беше посочено и в писмото, до 5 

август трябва да бъдат обобщени отговорите по всички въпроси от 

въпросника от съответните компетентни институции, които имат за 

задача да дадат своите отговори на въпросника, като до 20 юли 

молбата е да бъдат изпратени до съответната дирекция „Политики и 

институции на Европейския съюз“ в Министерството на външните 

работи, за да може те да бъдат обобщени и съответно изпратени в 

срока 5 август 2019 г. 

В тази връзка във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали е качен въпросникът, като в болд са дадени отговорите на 

въпросите, които са от нашата компетентност, като на няколко места 

– и в тази връзка го връщам на доклад за момента – това е, че има 

няколко въпроси, от които данните следва да бъдат поискани чрез 

„Информационно обслужване“ АД, тъй като те се отнасят и до 
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обмена на данни по отношение на гражданите в държави, членки на 

Европейския съюз, по криптотула. В тази връзка с оглед и договора, 

който имаме с "Информационно обслужване" АД като изпълнител 

по този обмен, е необходимо тези данни да бъдат предоставени от 

"Информационно обслужване" АД, за да може след това да ги 

обобщя и да ги внесем в следващата седмица, за да може да бъдат 

приети и отговорите и вече изпратени в Министерството на 

външните работи. 

По отношение на останалите въпроси, на които вече съм 

посочил отговорите в болд, молбата ми е да ги погледнете, за да 

може все пак, ако е необходимо, нещо допълнително да посочим или 

да допълним в информацията. Но, така или иначе, въпросникът с 

отговорите ще бъде приет на следващото заседание, тогава, когато 

вече изцяло сме го попълнили. 

На второ място, бих искал да ви обърна внимание, че има два 

въпроса. В Част II, т. 1.5,  1.6 и 1.7, които данни не бихме могли да 

ги предоставим, тъй като те са от компетентността на Главна 

Дирекция  ГРАО  при МРРБ. 

 

В тази връзка моето предложение е да остане отговорът по 

тези въпроси, а вече Министерството на външните работи да ги 

изпрати до съответната дирекция ГД  ГРАО  и оттам да бъде 

изискана тази информация, тъй като тя е свързана с изготвянето на 

избирателните списъци, с възрастта на съответните лица – данни, 

които в Централната избирателна комисия ние нямаме и не бихме 

могли да ги предоставим. 

С оглед на това молбата ми е да приемем протоколно 

решение за изпращане на писмо до „Информационно обслужване“ 

АД да ни бъде предоставена информация по Част II, т. 1.3 и т. 1.4, т. 

2.6 и т. 2.7 на същата част, в т. 4, т. 4.1, т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, за да 

можем ние да ги допълним. 

Писмото да бъде до „Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на  господин Андреев. Има ли други предложения? 
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Ако няма, моля, процедура по гласуване за протоколно 

решение за изпращане на писмо до "Информационно обслужване" 

АД. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Андреев, за следващия Ви доклад. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило с вх. № МИ-23-7 от 05.07.2019 г. предложение относно 

организационно-техническата подготовка на предстоящите местни 

избори от страна на Националното сдружение на общините в 

Република България. Във връзка с проведената вече от тях среща със 

секретарите на общините са поставени редица въпроси, които 

считам, че следва да бъдат обсъдени от Централната избирателна 

комисия, тъй като една част от тях се отнасят както до отчета на 

изборите за членове на Европейския парламент, така и една част се 

отнася до организацията на предстоящите местни избори, но и до 

приемането на принципни решения от страна на Централната 

избирателна комисия. 

В тази връзка с оглед обсъждането в рамките на подготовката 

за следващите избори е хубаво тези въпроси да бъдат взети предвид. 

Така или иначе, те сигурно ще бъдат и обект на дискусия в рамките 

на организирания от Централната избирателна комисия съвместно с 

Националното сдружение на общините в Република България 

национален форум за отчитане на проведеното обучение в рамките 

на изборите за членове на Европейския парламент и поставянето на 

актуални въпроси във връзка с организационно-техническата 

подготовка на предстоящите местни избори, което, както знаем, 

Централната избирателна комисия в тази връзка прие протоколно 

решение в предходно заседание за провеждането на такъв финален, 

краен форум на 23 юли 2019 г. заедно с Националното сдружение. 
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В тази връзка е хубаво да се запознаете. Аз за момента това 

писмо го докладвам за запознаване от страна на членовете на 

Централната избирателна комисия, като, разбира се, допълнително 

те ще бъдат върнати за доклад в рамките на следващите заседания, 

за да можем да ги обсъдим. Така или иначе, те ще бъдат и въпрос на 

обсъждане и при подготовката на следващите избори. 

Във връзка с протоколното решение взимам повод и за 

следващия ми доклад във връзка с подготовката на националния 

форум за обсъждането на изминалите избори за членове на 

Европейския парламент и проведеното обучение с общините на 

изборната администрация – на членовете на секционните 

избирателни комисии. 

В тази връзка от Националното сдружение на общините в 

Република България ни е изпратен след проведената среща 

електронният бюлетин от 05.07.2019 г., в който на стр. 8 е 

публикувана новината за организирания форум, както и 

предварителната програма за участие съответно във форума. Те 

също са качени във вътрешната мрежа в папка с моите инициали под 

№ ЦИК-00-494/1 от 09.07.2019 г. 

Към писмото ще видите предложената предварителна 

програма, в която е указано, че самото събитие да бъде проведено в 

рамките на единия ден – на 23 от обяд, от 13,00 ч. до 18,30 ч., като е 

разделен на два основни дискусионни панела, като едното е отчет за 

изминалите избори и на съответното обучение, което е проведено, и 

начертаването на актуалните въпроси и предложения по 

организационно-техническата подготовка на предстоящите местни 

избори.  

Разбира се, от Националното сдружение на общините в 

Република България поставиха въпроса, ако ние желаем да 

променим нещо в програмата, аз лично считам, че така определена 

общо ни дава възможност да обсъдим всички въпроси, които бяха от 

предходните избори и обучението, което е проведено. Разбира се, и 

проблемите, които са възникнали и които следва да бъдат обсъдени, 

така, както и евентуално въпроси, които ще бъдат поставени за 
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подготовката на предстоящите избори. Считам, че така трябва да 

остане, като, разбира се, в нея оперативно бихме могли да нанесем 

съответните промени. 

Във връзка с протоколното решение на Централната 

избирателна комисия във вчерашния ден беше проведена и среща с 

госпожа Величкова – управител на „Актив“ ЕООД, което е 

дружеството на Националното сдружение на общините в Република 

България с оглед чисто оперативно обсъждане на въпроси, свързани 

с организацията.  

В тази връзка и с оглед проведените разговори моето 

предложение е да сключим споразумение с „Актив“ ЕООД за 

извършването на всички онези дейности, свързани с организацията 

на форума, да го вземем като протоколно решение, за да може оттук 

нататък да бъдем по-оперативни и да може да бъдат подготвени 

всички въпроси, както и предлагам да допълним нашето протоколно 

решение от миналото заседание, като в организацията на форума 

Централната избирателна комисия поеме всички разходи, свързани 

не само с наемането на залата, но също така и обяда, заедно с кафе-

паузата, материалите и вечерята, за които вече имаме такова 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухме 

доклада на  господин Андреев. Има ли предложения? 

Ако няма, нека да приемем протоколно решение за 

сключване на споразумение с „Актив“ ЕООД на Националното 

сдружение на общините в Република България и за допълване на 

наше протоколно решение относно разходите по провеждането на 

съвместното мероприятие на Централната избирателна комисия и 

Националното сдружение на общините в Република България, което 

ще се проведе на 23 юли 2019 г. 

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова); против – няма. 

Предложението се приема. 

Господин Войнов, имате думата по точка пета. Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща? Колеги, докладвам ви писмо, получено по 

електронната поща с вх. № 18-18 от 05.07.2019 г. Има го във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. То е изпратено от 

Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност 

без граници“. 

С това писмо Асоциация „Прозрачност без граници“ ни 

изпращат техния окончателен доклад от наблюдението на изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България на 26 

май 2019 г. 

Докладът включва обхвата на наблюдението, подготовката на 

изборите, предизборната кампания, резултатите от наблюдението в 

изборния ден, като обърнаха особено внимание върху гласуването с 

машини, формите на нарушение в изборния ден, сигналите до 

институциите и техните реакции. 

Накрая докладът завършва с изводи и препоръки.  

Предлагам ви го за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, 

господин Войнов. 

Да, чухте, колеги, че Сдружение Асоциация  „Прозрачност 

без граници“ са ни предоставили доклад. 

Господин Войнов, друг доклад имате ли по тази точка? 

Господин Джеров, заповядайте за доклад. 

Господин Джеров си оттегля искането да докладва в точка 

„Разни“. 

Колеги, в точка „Разни“ аз съм наред. Ще си позволя да ви 

върна на един мой доклад от 01.07.2019 г., който съм докладвала на 

предно заседание. Това е искане от община Враца за изплащане на 

осигуровки на членовете на Общинската избирателна комисия и на 

секционната избирателна комисия в размер на 1018,06 лв. 
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Тъй като в с. Мало Пещене, община Враца, област Враца, 

през месец април – на 14 април – е проведен местен референдум, аз 

миналия път предложих да изпратим едно писмо до Министерския 

съвет. Това беше грешка. 

Предложението ми е това писмо да бъде препратено по 

компетентност до Министерство на финансите, за да бъдат 

изплатени на община Враца осигуровките, тъй като съгласно 

Изборния кодекс осигуровките са за сметка на републиканския 

бюджет. 

Така че, колеги, правя предложение да изпратим това писмо 

по компетентност на Министерство на финансите. Да вземем просто 

протоколно решение. Миналия път се обърках и си оттеглих 

доклада. Така че предложението ми е да бъде изпратено на 

Министерство на финансите. 

Има ли, колеги, други предложения. 

Ако няма, моля за процедура по гласуване на протоколно 

решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, още едно писмо искам да докладвам. Получено е на 

04.07.2019 г. Качено е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали още на 04.07.2019 г. Писмото е получено по електронната 

поща с вх. № МИ-22-15 и е зададен въпрос от  господин Ядков – 

нямам идея от къде е. 

Въпросът е: къде мога да разбера кога действащите кметове 

трябва да излязат в отпуск в случай че се кандидатират. 

Колеги, лично моето предложение е следното. Има оставен 

телефон. Да се обадя на този  господин и да му обясня, че това е 

уредено в чл. 161 от Изборния кодекс. Да не пишем писмо. Това е 

моето предложение. 
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Но, ако комисията реши да пишем писмо, ще напиша писмо. 

Това ще бъде уредено в принципното решение, но чл. 161 

казва „от момента на регистрацията“. 

Това е моето предложение – да се обадя по телефона. Но, ако 

комисията има друго виждане, ще се съобразя. 

Има ли някакви възражения? Не виждам, колеги. 

Аз нямам друг доклад. 

Следващият докладчик по точка „Разни“ е госпожа Ганчева. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-15-107 от 

08.07.2019 г. Това е писмо, подписано от председател и секретар на 

Общинска избирателна комисия – Аксаково, с което ни уведомяват, 

че са се събрали и съответно са приели решение № 342 от 

01.07.2019 г. на ОИК – Аксаково, за прекратяване на пълномощията 

на общински съветник и обявяване на следващия в листата от ПП 

ГЕРБ. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам и няколко преписки, които са на доклад на 

колегата Баханов. Първата е с вх. № ЕП-06-21 от 04.07.2019 г. Това е 

писмо от с. Гърмен, с което ни уведомяват, че в прикачен файл по 

електронната поща с техен изходящ номер са ни приложили 

съответно писмо от кмета на община Гърмен, заповед на кмета на 

община Гърмен и протокол за отваряне на помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 

Европейски парламент на 25 май 2014 г. и 2019 г., от изборите за 

народни представители през 2017 г. с оглед наше Решение № 484-

ЕП/НС от 14.06.2019 г. 

Докладвам го за сведение. 

 

Също така докладвам вх. № ЕП-06-209 от 04.07.2019 г., с 

което от община Ценово са ни изпратили приложено копие на 
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заповедта на кмета на общината и протокола за отваряне на 

помещение отново в изпълнение на наше решение. 

Отново, колеги, го докладвам за сведение и запознаване. 

Връщам на доклад преписка с вх. № ЦИК-00-450/1 от 

02.07.2019 г., докладвана от колегата Баханов. Съответно с наше 

протоколно решение сме изискали информация за лицето госпожа 

Диана Захариева със съответното ЕГН във връзка с искането по 

преписката, а именно от председателя на комисията старши комисар  

господин Ганчев. Изисква се информация по отношение на лицето, 

което е със съответния ЕГН, държавен служител в Бюрото по защита 

при главния прокурор – дали са налице съответните обстоятелства 

по Закона за държавния служител. Информацията е необходима във 

връзка с проверка по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за достоверност на 

обстоятелствата и декларация за несъвместимост, като е изискана 

информация съгласно протоколно решение и от „Информационно 

обслужване“ АД с вх. № ЕП-00-312 от 05.07.2019 г. и е предоставена 

такава информация, че лицето не е било регистрирано като кандидат 

за народен представител при произвеждането на парламентарните 

избори през 2017 г., не е избрано за народен представител, не е било 

регистрирано като кандидат за общински съветник при 

произвеждането на местните избори и общите през 2015 г., както и в 

последвалите нови и частични местни избори в периода от 

2 ноември 2015 г. до 21 октомври 2018 г. и съответно не е избрано за 

общински съветник. 

Предвид на това предлагам да изпратим с писмо до старши 

комисар Ганчев тази информация - с писмо, което е със стандартен 

текст, доколкото колегата Ивков ми помогна с оглед, че редовно е 

докладчик по такива преписки. 

Предлагам да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изпращане на 

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева,); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващите Ви доклади. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам преписка, 

получена по електронната поща, която ни е препратена от 

Министерството на външните работи и е с вх. № ЕП-03-1-18 от 

03.07.2019 г. Тя е изпратена до Министерството на външните работи 

от Постоянното представителство на Република България към 

Европейския съюз в Брюксел и е с копие до Министерския съвет, 

кабинета на  господин Дончев, до Министерство на правосъдието в 

съответната дирекция, до КЗЛД, ДАЕУ, Народно събрание – 

председател, и ЦИК – председател, и съдържа информация относно 

доклада от заседанието на работна група „Общи въпроси“, 

проведено на 28 юни 2019 г., като по преписката е налично резюме, 

в което се сочи, че комисията представя актуална информация 

относно изпълнението на пакета за гарантиране на свободни и 

честни европейски избори и припомня, че във връзка с изготвянето 

на следизборния доклад са разпространени два въпросника до 

държавите – членки, и до националните политически партии, които 

трябва да бъдат попълнени в срок до 5 август. 

Мисля, че ние вече сме го получили и е на доклад на колегата 

Андреев, който преди малко докладва по него. Също се сочи, че 

Европейската комисия е информирала за плана за действие за борба 

с дезинформацията. Изнесена е била информация за диалога 

Европейския съюз – Съединени американски щати относно 

устойчивостта на избирателните системи, като в по-краткото резюме 

в съдържащата се информация е изложена обобщена информация в 

четири точки. 

Към преписката е приложен и работен документ на 

Председателството относно възможните пътища за консолидиране 
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на законодателна рамка на Европейския съюз по отношение на 

борбата с дезинформация. 

Колеги, документът, който е приложен, е на английски език. 

Той е около 20 – 30 страници. Аз традиционно си поддържам 

становището, че с оглед системата, която касае, би следвало да се 

даде за превод. Може би обикновен превод, не бърз, но все пак касае 

теми, които са актуални с оглед дезинформация. 

Така че това ми е предложението като докладчик. Ако има 

други предложения….. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на госпожа Ганчева. Има ли други предложения?  

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докато колегите мислят, мисля, че 

имаме такъв опит. Ако искате, с писмо можем да помолим 

Министерството на външните работи в случай че е превеждан този 

нон пейпър, да ни бъде предоставен и евентуално тогава да решим 

дали да го преведем. Защото виждам, че основният адресат е 

Министерството на външните работи. Ако е преведен този 

документ, да ни бъде предоставен.  

Предлагам да напишем едно писмо в този смисъл с оглед 

получената преписка в Централната избирателна комисия. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изпращане на 

писмо до Министерството на външните работи, за да ни бъде 

предоставен превод. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Ганчева, друг доклад имате ли? Не. Благодаря. 
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Госпожо Солакова, заповядайте за доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в изпълнение на договора 

между ЦИК и Печатницата на БНБ, както и решенията за 

осъществяване на контрол върху отпечатването на бюлетините, от 

Печатницата на БНБ са ни изпратили екземпляри от протоколи за 

унищожаване на технологичния брак, както и формите, използвани в 

изборите за членове на Европейския парламент, както и в частични 

местни избори през 2017 г. и 2018 г., съответно датите, за които 

предварително графикът беше съгласуван с Централната 

избирателна комисия. 

В присъствието на представители както на Печатницата на 

БНБ или на ДЕМАКС АД и на представители на Министерство на 

финансите от 19 юни 2019 г. имаме два протокола, от 21 юни също 

два протокола, за  24 юни, 25 юни и 26 юни – последните са по един 

протокол – като в тях са отразени констатациите за липса на 

нередности и несъответствия, броя на бюлетините, както и на 

използваните форми. Описан е и начинът на унищожаване. 

 

Докладвам Ви ги за сведение. С това приключи и 

унищожаването на макулатурата. 

Колеги, по електронната поща сме получили от 

Националното сдружение на общините в Република България писмо, 

адресирано до главния секретар на Министерския съвет за 

финансиране на организационно-техническата подготовка на 

предстоящите местни избори през 2019 г. Те са направили 

конкретни предложения. Ние сме запознати с тях в хода на нашата 

съвместна дейност, в съвместните ни срещи многократно са ги 

поставяли. При необходимост ще изразим становище в подкрепа на 

изразеното мнение. 

Докладвам Ви едно писмо, което също по електронната поща 

е постъпило – от СИЕЛА Норма – във връзка с върнатите смарт-

карти от Централната избирателна комисия на 1 юли 2019 г. Те ни 

информират, че удължават срока за връщането до 31 юли 2019 г.  

На този етап ви го докладвам за сведение. 
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Докладвам ви, че от "Информационно обслужване" АД сме 

получили писмо и приложени приемо-предавателни протоколи – два 

екземпляра – подписани за "Информационно обслужване" АД, за 

извършените дейности по договора от 2018 г. № 29 от 14.12.2018 г. 

за деловодната система. Цялата тази преписка ще бъде предоставена 

на администрацията за изразяване на становище. 

В изпълнение на договора за компютърна обработка на 

данните от гласуването № 15 от 22.04.2019 г. , първо, на 05.07.2019 

г. сме ги получили и първите са разпределени на госпожа Кристина 

Стефанова и по нейна молба докладвам. 

Предлагам ви на основание и във връзка с чл. 1, т. 1, 1.1, 

буква „б“ от този Договор с "Информационно обслужване" АД и във 

връзка с т. 2.2 да приемем протоколно решение за упълномощаване 

на председател и на секретар за подписване на приемо-

предавателните протоколи в изпълнение на договорното задължение 

за отпечатване и предаване на Централната избирателна комисия на 

бюлетините с официалните резултати и с данните от гласуването в 

изборите за членове на Европейски парламент и съответно за 

предаване на "Информационно обслужване" АД със задължението за 

разпространение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение. 

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващите Ви доклади. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получихме в отговор на наше 

искане до ГД ГРАО към МРРБ информация в ексел-формат, в 

електронен вид на населените места с население над 350 души. За 

сравнение във вътрешната мрежа има образувана папка с това 
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наименование. С различни файлове получената информация от НСИ 

и от ГД ГРАО и една извадка, направена от администрацията, за 

броя на избирателите по общини с общи брой, разбира се, на 

избирателите, с последната актуална информация, предоставена от 

ГД  ГРАО. 

На този етап ви ги докладвам за сведение. Информацията ще 

бъде предоставена и по населена места след съответната обработка. 

Моля по-късно отново да ми бъде предоставена възможност 

да докладвам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо 

Иванова, заповядайте за доклад в т. „Разни“. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е получено писмо-покана от декана на Правно-

историческия факултет на Югозападен университет „Неофит 

Рилски“ проф. д-р Габриела Белова за участие в среща с 

потребители на кадри във връзка с провеждане на процедура за 

програмна акредитация на специалност от регулираните професии 

на професионално направление 3.6. Право. 

Срещата ще се проведе утре, 10 юли 2019 г. от 17,30 ч. в 

залата на Правно-историческия факултет. Тази среща вече се 

превръща в традиционна. Представители на Централната 

избирателна комисия са присъствали и на други такива срещи. 

Предлагам като докладчик от Централната избирателна 

комисия да присъства госпожа Йорданка Ганчева, като в случай че 

това предложение се възприеме, да се предприемат необходимите 

действия от страна на администрацията на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на госпожа Иванова с предложение за протоколно решение. 

Има ли други предложения?  

Моля, гласуване тогава на протоколното решение. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 
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Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, отново за доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

процедурата по ЗОП за осигуряване на самолетни билети комисията 

и на 05.07.2019 г., и днес в 9,30 ч. проведе заседание за разглеждане 

на документите, които са представени от участниците в тази 

процедура. 

Знаете, по искане на комисията трите фирми трябваше да 

представят допълнително документи в срок от пет работни дни. 

Срокът изтече на 04.07.2019 г. Всички представиха допълнителни 

документи. При проверката се установи, че Гражданското дружество 

е предоставило съгласно изискванията на ЦИК в цялост договора за 

гражданско дружество, нотариално заверено копие. 

По отношение на „Атлас травелс“ ЕООД са представили 

банкова гаранция, от която може да се види размерът от месец май 

2019 г., но не и срокът на валидност. 

Другото дружество – „Аргос бизнес корпорейшън“ ЕООД не 

са ни представили банкова гаранция или застрахователна полица, 

каквото е изискването на Централната избирателна комисия 

съгласно откритата процедура и одобрената документация и обявата. 

В този смисъл с оглед на необходимостта да се уверим във 

валидността на банковата гаранция с посочен срок ви предлагам да 

изпратим едно писмо до Обединена българска банка АД, като 

предоставим и копие от банковата гаранция, цитираме я по номер и 

искаме да ни информират дали е валидна и до кога е валидна тази 

банкова гаранция. 

Проектът на писмо се намира във вътрешната мрежа. Моля за 

одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на писмото. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпила е 

докладна записка от господин Румен Цачев за директор на Дирекция 

„Администрация“ относно подадени документи за участие в 

процедура за подбор за заемане на длъжността „главен специалист – 

домакин“. Както виждате и от самата докладна записка, подали са 

документи 26 кандидати. Представен е списък на кандидатите в 

табличен вид. Справката е изготвена от госпожа Лилия Богданова, 

експерт в „Човешки ресурси“ в администрацията на Централната 

избирателна комисия. Посочени са данни за кандидатите, 

включително в колона „Забележки“ са отразени някои 

несъответствия, пропуски от участниците при представянето на 

самата документация. 

Съгласно т. 4 от процедурата за извършване на подбор за 

назначаване на длъжности в администрацията на Централната 

избирателна комисия днес ЦИК трябва с решение да назначи 

комисия, която да извърши този подбор. Предлагам тя да бъде 

тричленна с председател и двама членове в състав: госпожа 

Йорданка Ганчева, аз – Севинч Солакова, и предлагам  господин 

Румен Цачев. За председател на комисията предлагам госпожа 

Ганчева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други 

предложения?  

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване 

на състава на комисията така, както беше предложен от госпожа 

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам утре в 11,00 ч. да 

възложим да се организира оглед на сградата, за която информация 

ни беше предоставена от областния управител със съдействието на 

Министерството на образованието и науката. 

Предлагам в 11,00 ч. утре, сряда, 10.07.2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. 

Колеги, има ли други доклади? Не виждам. 

Колеги, закривам заседанието. 

Обявявам следващото заседание на Централната избирателна 

комисия  в четвъртък, 11.07.2019 г. от 10,.00 ч.  

 

 

(Закрито в 11,40 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Силва Дюкенджиева 

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенограф: 

Божидарка Бойчева 


