ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 185
На 9 януари 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Кристина Стефанова,
Цветанка Георгиева, Катя Иванова,
Ивайло Ивков, Георги Баханов
2. Писма до прокуратури и МВР.
Докладват: Ивайло Ивков, Георги Баханов,
Йорданка Ганчева
3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладват: Катя Иванова,
Мария Бойкинова
4. Разни.
Докладват: Димитър Димитров, Емил
Войнов, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Таня Цанева, Йорданка Ганчева,
Севинч Солакова
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Силва Дюкенджиева.
Заседанието бе открито в 10,25 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги!
Откривам днешното заседание. Имате думата по проекта за дневен
ред.
Колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В точката за възнаграждения моля да ме
включите, както и в точката за писма до прокуратури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Колегата
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да ме включите в точка втора,
госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Други колеги?
Колегата Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в точка първа и в
точка трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Има ли друг
колега, който желае да се включи допълнително? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с
допълненията.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
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Благодаря.
Всички колеги са на работа, отсъства само колегата Силва
Дюкенджиева, която е в отпуск, а двамата колеги Бойкинова и
Андреев ще закъснеят, имат някакви причини.
По точка първа – доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК, колегата Стефанова, заповядайте.
Точка 1. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във
вътрешната мрежа са публикувани две искания за изплащане на
възнаграждения. Първото е от Общинската избирателна комисия –
Ковачевци. То е с вх. № МИ-27-299 от 17 декември. Представени са
допълнителни документи: искане, подписано от председател и
секретар относно проведени дежурства на 5, 6, 7 и 8 ноември 2019 г.
Дежурна е била цялата комисия. Основанието за проведените
дежурства са извършване на пълно архивиране на документация
местни избори 2019 г. На 7 ноември са присъствали на
тържествената сесия за откриване на Общинския съвет на община
Ковачевци. На 8 ноември отново архив и създаване на компютърен
архив и временни файлове и документация на местните избори.
Предлагам да бъде изплатено възнаграждението за проведени
дежурства на целия състав на комисията в четири дни. Общата
стойност на възнаграждението е 2644,04 лева.
Също така в преписката имаме обяснителна записка,
подписана от цялата комисия, отново с действията, които са
извършили на тези четири дати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Има ли въпроси, изказвания по доклада?
Ако няма, колеги, моля процедура по гласуване на
протоколно решение, с което да одобрим изплащането на така
описаното възнаграждение.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли? Заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № МИ-27-307 от 19
декември 2019 г. сме получили искане за изплащане на
възнаграждение на Общинската избирателна комисия – Брацигово,
за проведени три заседания на 20 ноември, 27 ноември и 9 декември
2019 г. Приложени са протоколи от заседанията, както и взетите
решения. Заседанията са проведени във връзка с подадени заявления
от общински съветници във връзка с постъпването им в длъжност и
промяна в статута им като държавни служители.
Предлагам да бъде изплатено възнаграждение в размер на
1709,05 лева на присъстващите на заседание на трите дати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси,
колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване на протоколното решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Нямате друг доклад?
Колега Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря ви, госпожо
председател.
Колеги, докладвам ви искане от Общинската избирателна
комисия – брегово, област Видин, за изплащане на възнаграждение
за проведени шест заседания и единадесет дежурства. Заседанията са
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проведени в периода 15 ноември – 11 декември 2019 г. и са във
връзка с подготовка на материали по преписка, свързана с
административно дело № 332 от 2019 г. на Административен съд –
Видин, подготовка на информация за областния управител за
образуваните административни дела във връзка с проведените
местни избори, подготовка на становище по писмо за представяне на
информация на КП КОНПИ относно постъпили сигнали, определяне
на членове за броене на бюлетини във връзка с изготвяне на
съдебно-счетоводна и техническа експертиза, определяне на
процесуален представител на Общинската избирателна комисия
пред Административен съд – Видин.
Единадесетте дежурства са дадени в периода 15 ноември – 6
декември 2019 г. и са във връзка с процесуалното представителство
в Административния съд, подготовка на заседанията, броене на
бюлетините във връзка с изготвяне на съдебно-счетоводната и
техническа експертиза.
Налични са всички изискуеми документи, протоколи,
решения на Общинската избирателна комисия, взети на заседанията,
както и справки за извършените действия по време на дежурствата.
Приложена е счетоводна справка и контролен лист. Сумата,
за която става въпрос, е в рамките на 4349,10 лева за шестте
заседания и единадесетте дежурства.
Предлагам ви да одобрим изплащането на тази сума за
Общинската избирателна комисия – Брегово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Въпроси към докладчика? Няма.
Моля, процедура по гласуване, колеги, на протоколното
решение за изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК –
Брегово.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли? Не.
Колега Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-27-305 от 19 декември 2019 г. е
постъпило искане за изплащане на възнаграждение от Общинската
избирателна комисия – Костинброд. Претендира се изплащане на
възнаграждение за проведени заседания три броя през м. ноември
2019 г. и за три броя дежурства през същия месец.
Заседанията са били проведени на 10 ноември – изготвели са
били удостоверения на избраните общински съветници и кметове, на
12 ноември е проведено заседание, заличен е един общински
съветник поради подадено заявление от него и е обявен за избран
следващият от листата на политическа партия ГЕРБ, на 13 и на 20
ноември е осъществено процесуално представителство по
административно дело № 1457/2019 г. на Административен съд –
София-област, и на 17 ноември 2019 г. е осъществено предаване на
комисия, назначена със заповед на кмета на община Костинброд, на
изборните книжа и бюлетини, които са били предмет на
административно дело № 1457. На 18 декември пък е проведено
заседание с една точка: вземане на решение за определяне на адрес
за кореспонденция на ОИК за периода след седмия ден.
Приложени са всички изискуеми документи, протоколи и
решения. Към преписката има счетоводна справка и контролен лист.
Аз обаче ви предлагам да бъде изплатено възнаграждение за
всички проведени дежурства и заседания, с изключение на
проведеното заседание на 10 ноември, тъй като то попада в
седмодневния период от време след обявяване на резултатите и за
него Централната избирателна комисия не дължи изплащане. За
останалите проведени две заседания и три дежурства предлагам да
одобрим искането, като на Общинската избирателна комисия –
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Костинброд, бъде изплатено възнаграждение в размер на 1685,11
лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Има ли изказвания. Не плащаме единия ден, тъй като е в
седмодневния срок.
Моля, процедура по гласуване на предложеното протоколно
решение за възнагражденията на ОИК – Костинброд.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли? Не.
Колега Ивков, заповядайте в точка първа.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Преписката е с вх. № МИ-27-304 и
съдържа искане, подписано от председателя на Общинската
избирателна комисия – Шумен, Денис Джелиал, адвокат от
Адвокатска колегия – Шумен.
Искането е за изплащане на дежурства както следва: на 12
ноември 2019 г. – председател, секретар и член; на 13 ноември –
председател, секретар и член; на 16 ноември – председател, секретар
и член; на 17 ноември - двама членове, другите си остават; на 18
ноември, 19, 20, 21 е 22 – председател, секретар и член; и на 27 –
председател и секретар.
Общата сума е 1916,53 лева. Преминало е през нашето
счетоводство, има счетоводна справка и контролен лист. Това, което
остава, е основанието за дежурствата, ако искате да ви ги прочета,
тъй като те не се качват. Справката е подробна, в общи линии те са
готвили книжа за административно дело № 528, изпълнявали са
указанията на съда, явявали са се, за да упражнят процесуално
представителство на първо и на второ съдебно заседание по делото.
Междувременно са оглеждали на двете дежурства – на 17 и 18
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ноември – бюлетините на 97 секции. Аз не знам какъв оглед на
бюлетините са извършвали, но е разпоредено от съда с протоколно
определение на 13 ноември оглед на бюлетини. Във всеки случай,
нямаме определенията на съда, с които са задължавани, но аз
считам, че никой не би го правил, без да е необходимо, това са
колеги все пак, председател, секретар и член.
Накратко докладът е това. По-дълго мога да кажа какво са
правили на всяко заседание, описано е.
Предлагам да се изплатят възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
чухте подробния доклад.
Ако няма изказвания, колеги, моля, процедура по гласуване
на протоколното решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли в тази точка?
Колега Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Отлагам доклада, госпожо председател,
не е изготвена справка от счетоводството на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, отлагаме го, ще
се върнем по-късничко.
Точка втора – писма до прокуратури и МВР. Колегата Ивков
има думата. Заповядайте.
Точка 2. Писма до прокуратури и МВР.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Всичко е качено, колеги. Това са
баналните преписки до Министерството на вътрешните работи, все
по-подробни стават, все повече изискванията стават, резултатът
винаги е един и същи, но ние сме задължени с каквото можем, още
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повече, че е по наш сигнал, да даваме тези отговори. Затова ще
видите в моя папка на PDF файл качени питанията, а на уърдовски
файлове един след друг са отговорите.
Започвам с вх. № ЕП-04-02-62, Министерството на
вътрешните работи, Столична дирекция, справка за лица, за които
има данни, че са гласували без да имат право за това. Лицата са
посочени, посочена е и причината. Това е едно от нещата, които
изискват – изискват пълни данни в какво се състои нарушението,
ЕГН-та. Ние прилагаме протоколите, от които е видна исканата от
тях информация.
Няма да цитирам имената на лицата, тъй като масово
случаите завършват с прекратяване на производствата и не считам за
нужно при това положение.
Най-честият случай, както е и тук, че едното лице е
упражнило вота си в Израел, тоест имало право. Става дума за Тел
Авив. Другото е също в Израел. Това е по преписка вх. № ЕП-04-0262. Можете да се ориентирате в папките – искането е в PDF файл,
отговорът е в уърдовски файл.
Продължавам със следващото - вх. № ЕП-04-02-60. Отново
Столична дирекция на вътрешните работи относно три лица и
относно това да им предоставим три имена, ЕГН, адрес и телефон
на членовете на състава на съответната секционна избирателна
комисия.
Виждате отговора до господин Атанасов. Става въпрос за
това, че едното лице е упражнило правото си в избирателна секция в
Австралия, в Камбера, в нарушение на Изборния кодекс, тъй като не
е разполагало с избирателно право, тоест настоящ адрес. Другото
лице също е с настоящ адрес в Австралия, третото лице също е с
настоящ адрес в Австралия.
Предоставяме декларациите на лицата, предоставяме извадка
от съответната страница към списъка на гласувалите, където са се
подписали. Тоест това са данните, с които разполагаме и които
считаме за достатъчни за извършване на проверки, защото това
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нарушение води до инкриминирано деяние съгласно Наказателния
кодекс.
Следва Гърция. Справката е поискана от Министерството на
вътрешните работи, Столична дирекция, с вх. № ЕП-04-02-61.
Задават се въпросите в кои избирателни списъци са били включени
тези лица, те са девет, разполагали ли са с право на глас, колко пъти
и в кои избирателни секции са упражнили вота си, поради каква
причина са вписани в допълнителните страници, приложете
заверени копия на подадените декларации и т.н. Искат всичко,
получават каквото можем да им дадем.
Виждате отговора на три страници. Гласували са в Гърция,
едното лице има адрес в Молдова, другото е с адрес в Перу, другото
е в Северна Македония, другото е в САЩ, САЩ, Северна
Македония. Всичките са гласували в Гърция, а се водят по настоящ
адрес съгласно ГД „ГРАО” в страни извън Европейския съюз, тоест
формално са налице основания за проверка според Централната
избирателна комисия. Предоставяме им всички тези документи, от
които е видно в кои секции са гласували, кои са членовете на
секционните избирателни комисии, без да им даваме телефоните,
които те искат, на членовете на секционните избирателни комисии.
С вх. № ЕП-04-02-59 от Министерството на вътрешните
работи, Столична дирекция, питането касае гласували български
граждани, които не са имали настоящ адрес към онзи момент на
територията на Европейския съюз, в Чехия. Виждате отговора и за
тези, които са гласували в Прага, той е подобен, да не преповтарям.
Също имаме Молдова, имаме САЩ, Северна Македония.
Предлагам да гласуваме ан блок четирите отговора, а не
всеки поотделно, и да бъдат изпратени на Министерството на
вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси,
колеги, към докладите? Изказвания?
Ако няма, моля, процедура по гласуване на протоколно
решение за изпращане до МВР на предложените отговори.
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Гласували 19 членове на ЦИК: за - 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против
– няма.
Имате ли друг доклад в тази точка?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Баханов,
заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви три идентични писма с искания от
Столична дирекция на вътрешните работи, Второ Районно
управление, с входящи номера ЕП-04-02-3, ЕП-04-02-4, ЕП-04-02-5
от 6 януари 2020 г., пристигнали са по факса. Началникът на Второ
Районно управление на СДВР ни информира, че се извършва
проверка по преписки с входящи номера, описани в преписката, и с
оглед изпълнение на указанията на Софийска районна прокуратура
по тези преписки е необходимо да им предоставим заверени копия
от декларации, попълнени от три лица с посочени ЕГН, въз основа
на които същите са били дописани в избирателен списък в секция №
002, район „Сердика”, община София-град, секция № 065, също
район „Сердика”, община София-град, и секция № 027, район
„Сердика”, община София-град.
Подготвил съм писма, тъй като архивът на изборните книжа и
материали е в съответната община, с които да изпратим по
компетентност получените по факс при нас със съдържащите се в
тях искания, да ги изпратим на район „Сердика”, община Софияград, който следва да изпрати искането на началника на Второ
районно на СДВР документи, а именно след като се отвори
помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали, да
извади съответните документи и да изпрати заверени копия на
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началника на СДВР Пламен Петров за продължаване на
следствените действия по посочените преписки.
Това ми е предложението, уважаеми колеги.
Колеги, тъй като е имало разнопосочна практика досега къде
се съхраняват изборните книжа и материали от различните видове
избори и тъй като в исканията е посочен район „Сердика”, Софияград, а по закон изборните книжа и материали се съхраняват в
общинските администрации, предложението ми е да променим
адресата на писмата, а именно да не е до кмета на район „Сердика”,
община София-град, а до кмета на Столична община. И след като
извърши проверка къде се съхраняват изборните книжа и материали,
там да бъдат извадени и изготвени заверени ксерокопия, които да
бъдат изпратени до съответното районно управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване за изпращане по
компетентност на Столична община.
Гласували 19 членове на ЦИК: за - 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против
– няма.
Имате ли друг доклад? Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в предходно заседание съм ви докладвал вх. №
ЕП-04-02-58 от 9 декември 2019 г. едно доста странно за мен писмо
от Районно управление – Горна Оряховица, подписано от началника,
с което ни иска във връзка с извършвана проверка да отговорим дали
е упражнил правото си на глас на проведените избори на 25 май
2019 г. за членове на Европейския парламент от Република България
Ю. Н. с посочен адрес и ЕГН;
има ли данни посоченото лице

13
да е нарушило чл. 350 от Изборния кодекс и в какво точно се
изразяват нарушенията; има ли данни за извършени други
нарушения от посоченото лице, които представляват престъпление
по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс и в какво точно се изразяват
нарушенията.
По мое предложение е гласувано писмо до Иван Гетов,
главен директор на ГД „ГРАО” в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството с копие до Районно управление на
МВР – Горна Оряховица, с което искаме от господин Гетов да
извърши исканата в това писмо проверка на посоченото лице, за
резултатите от която да ни информира.
С вх. № ЕП-04-03-1 от 6 януари 2020 г., адресирано до
председателя на Централната избирателна комисия и с копие до
началника на Районно управление – Горна Оряховица, господин
Гетов ни отговаря, че във връзка с това постъпило писмо от нас в
изпълнение на решение от 14 май 2019 г. на Централната
избирателна комисия, Главна дирекция „ГРАО” е извършила
проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс
в произведените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския
парламент от Република България. Изготвени са (и съм изброил
двата вида списъци) списък на гласувалите повече от един път в
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България и списък на гласувалите в нарушение на правилата на
Изборния кодекс в изборите за членове на Европейския парламент.
Посочва ни, че причината за включване на всяко едно от
лицата от списъка са упоменати в съответната колона от списъците.
Информира ни, че списъците са предадени на Централната
избирателна комисия с тяхно писмо от 15 юли 2019 г. и не се
съхраняват в ГД „ГРАО” копия от предадените на ЦИК списъци с
разполаганата информация, искана от ЦИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 31 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия предоставя резултатите от
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проверката за гласуване в нарушение на правилата на Кодекса на
заинтересованите лица.
Моето предположение е, че в Горна Оряховица тази преписка
е образувана след като е изпратено писмо от Централната
избирателна комисия, съдържащо извадка от списъка на лицата,
които са гласували на територията на община Горна Оряховица. И в
тази връзка в началото изразих становище, че писмото е малко
странно дали посоченото лице е нарушило чл. 350, дали е гласувало,
тъй като, както е посочил и господин Гетов в неговото писмо, в тези
списъци, които са ни предоставени след извършената проверка, се
съдържат абсолютно всички данни за лицата, които са гласували в
нарушение на Изборния кодекс по различни текстове на Изборния
кодекс, респективно и нарушения на текстове на Наказателния
кодекс.
Така че, уважаеми колеги, предлагам да извърша проверка
още веднъж, да извадя списъка на тези лица, който ни е предоставен
от ГД „ГРАО”, и повторно да бъде изпратен на Районно управление
на МВР – Горна Оряховица, със съответния текст, че информацията,
която искат в това писмо, се съдържа в изпратения от нас списък,
изготвен от ГД „ГРАО”. Това е предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението,
колеги. Има ли изказвания?
Ако няма, колеги, моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли?
Колега Ганчева, заповядайте по точка втора.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви две преписки с входящи номера ЕП-
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04-02-11 от 6 януари 2020 г. и ЕП-04-02-10 от 6 януари 2020 г., които
са аналогични на докладите на колегата Баханов с искана
информация от СДВР по повод преписки със съответните входящи
номера по описа на СДВР. Необходимо е да се предостави
информация за лица съгласно писмата в кои избирателни секции са
упражнили правото си на глас, поради каква причина са вписани в
допълнителните страници и да се приложат документите, които са
посочени съгласно писмата.
Аз съм изготвила проекти на отговор, които са във
вътрешната мрежа с адресати съответните районни кметове, тъй
като документацията се съхранява там, но с оглед протоколното
решение по докладите на колегата Баханов правя корекция да бъдат
изпратени до Столична община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада.
Не виждам изказвания.
Моля процедура по гласуване, колеги, изпращане по
компетентност на Столична община.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли, колега Ганчева, в тази точка? Не.
Благодаря.
Точка трета, колеги – доклади по дела, жалби и сигнали.
Колегата Иванова, заповядайте.
Точка 3. Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е качен
проект на решение относно налагане на административно наказание
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на доставчика на медийни услуги Информационна агенция „Блиц”
ЕООД.
В изпълнение на Решение № 1566-МИ от 27 октомври 2019 г.
на Централната избирателна комисия е съставен от председателя на
Комисията Акт № 8-МИ от 29 октомври 2019 г. против
Информационна агенция „Блиц” ЕООД, представлявана от
управителя Ивайло Крачунов, за това, че на 27 октомври 2019 г. към
10:34 ч. е публикувана информация за наличие на резултати от
социологически проучвания в изборния ден, което представлява
нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс.
Актът е съставен в отсъствие на нарушителя, поради което на същия
е предоставена възможност да направи писмени възражения. В
законоустановения тридневен срок такива възражения са направени
от търговското дружество чрез адвокат Ваня Иванова.
Преписката е комплектувана с всички необходими
документи, които според Централната избирателна комисия сочат на
извършено нарушение. За посоченото нарушение по чл. 205, ал. 5
Изборният кодекс предвижда глоба или имуществена санкция в
размер от две до пет хиляди лева. Аз ви предлагам, с оглед преценка
на всички факти и обстоятелства за конкретния казус Централната
избирателна комисия да наложи на Информационна агенция „Блиц”
ЕООД минималния размер на имуществена санкция от две хиляди
лева. И в този смисъл ви предлагам проект на решение, с което на
посочените основания да наложим на Информационна агенция
„Блиц” имуществена санкция от две хиляди лева на основание чл.
475, ал. 1 за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5, като е
посочена банкова сметка, по която имуществената санкция може да
бъде заплатена доброволно.
Решението ни подлежи на обжалване пред Софийски районен
съд в седемдневен срок от връчването му на нарушителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Какво казват те във
възражението? Не ги обсъждаме в решението и в съда питат какво
възразиха, съобразихте ли възраженията им.
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, в направеното възражение са
изложени съображения, че Информационна агенция „Блиц” е медия,
която осъществява журналистическа дейност, че в този смисъл всяка
журналистическа дейност следва да се разбира като проява на
свобода на словото. И се твърди, че в конкретния случай от страна
на информационната агенция не се е целяло и същата не е огласила
информация за наличие на резултати от социологически проучвания.
Това са изложените във възражението твърдения от тяхна страна по
повод връчения им акт за установяване на административно
нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте допълнението
към доклада, колеги, имате думата за изказвания.
Моля, колеги, по така изложения доклад за журналистическа
дейност и нейната свобода да се говори или за социологически
изследвания в изборния ден.
Колегата Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Подкрепям проекта за решение така
както е формулиран. Нормата на чл. 205, ал. 5 има доста ясни
параметри. Става дума за чисто обективно деяние, което в
конкретния случай безспорно е извършено. А дотолкова доколкото
тя е в сила, всякакви аргументи, свързани с журналистическа
дейност или, погледнато в по-общ план, със свободата на словото, в
случай според мен са неотносими. Това е действаща норма, деянието
е напълно доказано. Правилно е записано в проекта за решение, че
възражението е неоснователно. Така че аз подкрепям същото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друго становище има
ли, колеги? Не виждам други изказвания.
Моля процедура по гласуване, колеги, на предложеното
решение за налагане на имуществена санкция в размер на две хиляди
лева на „Блиц” ЕООД.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Иванова, номерът на решението е 1724.
Друг доклад имате ли? Благодаря.
Колегата Бойкинова има думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка е
проект за решение, с който ви предлагам да наложим на
Информационна агенция „Дир.бг”, представлявана от госпожа Веска
Василева, имуществена санкция в размер на две хиляди лева на
основание чл. 475, ал. 1 от Изборния кодекс за нарушение на
разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. Съображенията
ми за това са, че има съставен акт за установяване на
административно нарушение за това, че в изборния ден на 26 май
2019 г. по повод изборите за членове на Европейския парламент на
интернет страницата на „Дир.бг” са публикувани предварителни
резултати от допитванията до общественото мнение. Актът е
надлежно връчен.
Има подадено възражение от „Дир.бг”. Възражението е
буквално с едно изречение, в което се казва, че „Дир.бг” АД не е
нарушило забраната на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. Това
възражение е неоснователно, тъй като видно от доказателствата по
преписката, разпечатката от интернет страницата е, че има такива
публикувани предварителни резултати.
Мотивите да наложим минималния размер на имуществената
санкция са, че нарушението е извършено за първи път при липса на
данни за предишни нарушения, поради което считаме, че следва да
наложим минималния размер. Също така приемаме, че случаят не е
маловажен, доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на
обществена опасност на деянието и дееца в сравнение с
обикновените случаи на нарушения от този вид.
Поради което ви предлагам да вземем решение, с което да
наложим имуществена санкция на „Дир. бг”.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Възражението е бланкетно, доколкото разбираме, само оспорване на
извършване на нарушението.
Имате думата за изказвания, колеги.
Има ли изказвания, колеги? Не виждам.
Моля процедура по гласуване на решението.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева,
Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 1725, колега Бойкинова.
Заповядайте, имате и друг доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, със следващия
проект за решение ви предлагам да наложим имуществена санкция
на „Икономедия” АД в размер на две хиляди лева – минималния
размер за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5.
Съображенията за това са ми следните. Има съставен акт за
установяване на административно нарушение за това, че в изборния
ден на 27 октомври 2019 г. на интернет страницата на dnevnik.bg са
публикувани данни с предварителните резултати от допитвания до
общественото мнение, което е нарушение на разпоредбата на чл.
205, ал. 5. Няма подадено възражение.
Предлагам
да
наложим
минималния
размер
на
имуществената санкция, тъй като нарушението е извършено за
първи път при липса на данни за предишни нарушения и предвид
принципа на съразмерност. Считаме също така, че случаят не може
да се приеме за маловажен с оглед високата степен на обществена
опасност от извършването на това нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В случая не е
постъпвало възражение, така ли? В диспозитива е изписано два пъти
„ЕИК”.
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Имате думата, колеги. Колегата Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз бих искала да попитам,
резултатите са публикувани на интернет страницата на „Дневник”
или в приложението вайбър на „Дневник”?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, на интернет страницата на
„Дневник” е публикувана статия „Резултати от местни избори в
телефона ви през целия ден”. Няма никакво значение по какъв начин
те ги публикуват, важното е, че чрез интернет страницата на
„Дневник” тези резултати стават обществено достояние, а това е
забранено.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Стават ли достояние чрез интернет
страницата? Тогава – добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания,
колеги? Не виждам други.
Моля процедура по гласуване на предложеното решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1
(Кристина Стефанова).
Колегата Стефанова има думата.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, гласувах „против”,
защото смятам, че вайбър не е социална мрежа, а е приложение,
което се инсталира на смартфон за телефонни разговори и
съобщения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Номерът на решението,
колега Бойкинова, е 1726.
Заповядайте с друг доклад.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка има
два проекта за решения, ще ги докладвам ан блок, защото са
идентични. С тези проекти за решения ви предлагам да прекратим
административнонаказателното производство по два акта за
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установяване на административни нарушения - № 23 и № 24 –
против „БТВ Медия груп” ЕАД. Видно от решенията на Централната
избирателна комисия № 1594 и 1595 от 29 октомври 2019 г. е, че
Централната избирателна комисия е взела решение, с което е
упълномощила председателя на ЦИК да състави актове за
установяване
на
административно
нарушение
против
представителите на „БТВ Медия груп” господин Йовчев, господин
Попов и господин Скала. Актовете за установяване на
административно нарушение са съставени против дружеството,
против ЕАД „БТВ Медия груп”, поради което считам, че следва да
прекратим административнонаказателното производство и в
изпълнение на взетите решения на Централната избирателна
комисия, които ви цитирах, да съставим актове за установяване на
административно нарушение на представителите на юридическото
лице, тъй като за констатираното нарушение по чл. 182, ал. 4 от
Изборния кодекс е предвидено наказание глоба, което се налага на
юридическите лица, не е предвидена имуществена санкция за този
вид нарушение. И както правилно Централната избирателна комисия
с приетите решения е приела да се съставят актове за
представителите на „БТВ Медия груп”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги?
Приемаме
да
се
прекратят
образуваните
административнонаказателни производства по двата акта и да се
съставят актове на представителите на „БТВ Медия груп” ЕАД.
Моля процедура по гласуване на решението, колеги.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 1727.
Друг доклад имате ли? Заповядайте.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че
на 3 февруари 2020 г. от 14 ч. е насрочено дело в Софийски районен
съд. Председателят на Централната избирателна комисия е
призована за свидетел. Делото е по жалба на Информационна
агенция „Блиц”. Предлагам процесуалното представителство да се
осъществи от юрисконсулт Милена Радославова. Моля да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания?
Ако няма, моля, процедура по гласуване да упълномощим
юрисконсулт Милена Радославова да извърши процесуалното
представителство по посоченото дело.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Бойкинова, продължавайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се
намира сигнал от господин Д. В. Т. с вх. № МИ-22-815 относно
нарушения на секционни избирателни комисии в община Русе.
Казва, че застъпници и кандидати от коалиция „Алтернатива на
гражданите” са наблюдавали процеса на преброяване на вота за
произведените местни избори.
Най-общо, цитира нарушения в седем секционни избирателни
комисии, като едно от нарушенията казва, че урните с бюлетини се
обръщат. Също така достъпът до купчините с бюлетини е повече от
един човек и че комисията не е осигурила пряк достъп до избора във
всяка бюлетина и е забранила фотографиране на процеса на
преброяване. Казва, че с този сигнал (той е до Върховна касационна
прокуратура) желае да информира Централната избирателна
комисия с оглед на това да вземе бележки от сигнала за подобряване
качеството на работа на секционните избирателни комисии.
Докладвам ви този сигнал за сведение.
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Също от господин Т. има до Централната избирателна
комисия озаглавено писмо-заявление за достъп до обществена
информация с вх. № МИ-29-11, може да го погледнете в моя папка.
Поставени са 13 въпроса, няма да ви ги изчитам, моля да се
запознаете. Най-общо ако мога да ги групирам, в едната част те
касаят работата на секционната избирателна комисия по време на
изборния ден – за това може ли да се фотографира, да се заснема,
може ли да се подават становища, жалби до членовете на
секционните
избирателни
комисии,
какви
права
имат
наблюдателите, могат ли да им се ограничават правата.
Също така са поставени въпроси за обучението – извършва ли
Централната избирателна комисия обучения, как Централната
избирателна комисия гарантира, че всички членове по комисии са
присъствали на обучението или са запознати, колко членове на
СИК/РИК са санкционирани за нарушения през последните четири
години, колко членове на СИК са санкционирани за грешки в
протоколите, има ли в състава на СИК/ОИК/РИК членове с
наложени глоби или с влязло в ход производство и как гарантираме,
че членове с наложени санкции и наказателни производства не
участват в която и да е комисия от състава на Централната
избирателна комисия.
Уважаеми колеги, аз предлагам, макар че господин Т. го е
наименувал заявление за достъп до обществена информация, да
приемем, че това е едно писмо с поставени в него въпроси и
предлагам да отговорим, че с приетите от Централната избирателна
комисия методически указания са разрешени голяма част от
поставените въпроси, може да намери отговор там. В допълнение
цитирам Решение № 62 на Централната избирателна комисия, в
което са определени условията и редът за разглеждане на жалби и
сигнали в РИК, ОИК и ЦИК с оглед поставените въпроси длъжни ли
са комисиите да заведат входящия номер на всички подадени жалби
и сигнали, както и че с Решение № 1444 Централната избирателна
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комисия не допуска използването на заснемащи устройства в
изборните помещения.
Отговарям също така и за обучението, което сме провели, за
обучителните материали, които се намират. Те са с цел членовете на
секционните избирателни комисии и сами да се обучават при
желание, както и че Централната избирателна комисия няма
правомощия да гарантира присъствието на всички членове в
обучението. Считам, че това е лична тяхна отговорност. И все пак
Централната избирателна комисия с Решение № 659 за първи път
определи допълнително възнаграждение именно за тези членове на
СИК, които са участвали в провежданите обучения от общинските
избирателни комисии. Както и че изискванията на членовете на
СИК, РИК и ОИК са регламентирани в Изборния кодекс и при
назначаването от съответните комисии са спазени тези изисквания.
Ако имате забележки или допълнения, ще ги включа в
отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
виждате отговора до господин Т. Има ли допълнения към
представения проект за писмо? Колегата Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В първата част да не казваме „отговор на
голяма част”, да кажем „отговор на поставените от вас въпроси”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други редакционни
бележки и такива по същество има ли, колеги? Не виждам други
изказвания.
моля, процедура по гласуване на отговора до господин Даян
Тачев.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против
– няма.
Друг доклад имате ли? Не.
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Преминаваме към точка четвърта, колеги, Разни. Колегата
Димитров е първи в списъка. Заповядайте.
Точка 4. Разни.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Докладвам най-напред преписка вх. № МИ-06-925 от 27 декември
2019 г. Това са документите и писмото, което сме получили от
госпожа Л. П., която е секретар на община Свищов. Тя ни уведомява
и ни изпраща документите по назначаване на комисия, която е
приела с приемно-предавателен протокол документите от изборната
кампания. Има протокол за това че е отворено, затворено
помещението, както и описание на всички документи, които
комисията е предала на общината за съхранение.
Докладвам ви го за сведение.
Второто писмо, което докладвам, е вх. № МИ-06-920 от 23
декември 2019 г. То е от кмета на община Плевен. С него ни
уведомява по Решение № 1244, т. 7, че е назначена комисия, с
приемно-предавателен протокол тя е получила обратно документите
по дело, свързано със спор за изборния резултат в с. Върбица.
Докладвам ви го също за сведение.
И едно писмо, което е дошло от Гражданския съвет, то е
всъщност от „Нова алтернатива”. Знаете, че те се самоуправляват и
режимът е уведомителен. С това писмо ни уведомяват, че вместо
господин Стефан Марков сдружението „Нова алтернатива” в
Обществения съвет ще бъде представлявано от госпожа Росица
Борисова Матева.
Предлагам да вземем протоколно решение, с което да
променим записа на страницата, където членовете на Обществения
съвет са изписани поименно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Процедура по гласуване, тъй като няма изказвания.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 16 ( Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
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Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – 1 (Георги Баханов).
Друг доклад имате ли?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, нямам друг доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря и аз.
Колега Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. Колеги,
докладвам ви предложение от Красимира Манолова, директора на
дирекция „Администрация”, с вх. № ЦИК-09-3 от 8 януари 2020 г.
Предложението е относно предприемане на действия за нормалното
функциониране на електронната пощенска кутия на Централната
избирателна комисия.
Както докладвах на предишно заседание, получи се
съобщение за скорошно надвишаване на лимита на пощенската
кутия на ЦИК и са възможни два варианта за решаване на проблема
– първо, увеличаване на капацитета на пощенската кутия, вторият
вариант е изтриване на част от елементите, като същите да бъдат
архивирани и предоставени на технически носител. Очевидно
първият вариант е по-добър, той е възможен от техническа гледна
точка.
Предлагам да одобрим с протоколно решение предложения
първи вариант и да изпратим писмо до „Информационно
обслужване” за предприемане на необходимите действия.
Съдържанието на писмото също е качено в моята папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Два варианта, първият очевидно е по-добър – увеличаване на обема
на страницата вместо да изтриваме получени вече документи.
Други предложения има ли? Не виждам изказвания.
Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за
изпращане на предложения от господин Войнов отговор до
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„Информационно обслужване” за увеличаване обема на
електронната пощенска кутия на ЦИК.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам писмо с вх. № ЦИК-00-5 от 7
януари 2020 г. Писмото е от „Информационно обслужване” и с него
молят да им бъде издадено удостоверение на основание чл. 64 от
Закона за обществените поръчки. Удостоверението е необходимо за
доказване на технически и професионални способности във връзка с
участието на „Информационно обслужване” в процедури по Закона
за обществените поръчки.
Подготвено е удостоверение, с което може да се запознаете. С
него Централната избирателна комисия удостоверява, че
„Информационно обслужване” е изпълнител по договор с предмет
„Предоставяне на услуги по поддръжка на програмен продукт за
електронна система за управление на документи Нов IS Expert –
Деловодство”.
Предлагам с протоколно решение да одобрим издаването на
посоченото удостоверение на „Информационно обслужване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Моля процедура по гласуване, колеги, за издаване на
референция на „Информационно обслужване” АД.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли, колега Войнов? Да, заповядайте.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ:
Колеги, докладвам два приемнопредавателни протокола с вх. № МИ-00-1 и вх. № МИ-00-1-1 от 7
януари 2020 г. С тези протоколи „Информационно обслужване” е
предало на Централната избирателна комисия в лицето на
Красимира Манолова Бюлетини с твърди корици с резултатите от
изборите за общински съветници и за кметове общо 73 броя и
Бюлетини с меки корици – 32 броя. Бюлетините с твърди корици са
съответно 20 бр. за членовете на ЦИК, 2 бр. за Обществения съвет
към ЦИК, 8 бр. за партиите и коалициите, участници в изборите с
представителство в Народното събрание и Европейския парламент, и
43 бр. за резерв в Централната избирателна комисия.
Докладвам ви двата протокола за сведение.
И последният ми доклад е писмо с вх. № МИ-22-1 от 7 януари
2020 г. Писмото е от инж. П. Г., който предлага нов метод за
организиране на гласуването при национални и регионални избори.
Неговият метод предполага при подмяна на старите и издаването на
нови лични карти в информационния чип на картите да се вкарат
данни за избирателя, които ще контролират изискванията за
избирателни права, включително изискването за уседналост.
Гласуването според инж. Гьошев ще се извършва чрез банкомати,
като след поставяне на личната карта сървърът ще превключва в
режим на гласуване. Ще се изгради връзка между банковата система
ти Централната избирателна комисия и информационните потоци ще
се запаметяват в сървърите и в ЦИК.
Тъй като предлаганият от инж. П. Г. метод изисква радикални
промени в изборното законодателство, съм подготвил отговор до
господин Гьошев със следното съдържание:
„Предлаганият от вас метод за организиране на гласуването
при национални и регионални избори е неприложим при сега
действащия Изборен кодекс. Народното събрание е компетентният
орган, който може да прави изменения в изборното законодателство
и би следвало вашето предложение да е адресирано към този орган”.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТЕФКА
СТОЕВА:
Интересно
предложение, но се базира на промяна на личните карти, която в
момента не е извършена.
Има ли изказвания, колеги, по предложения отговор? Имате
думата, колеги.
Не виждам изказвания.
Моля процедура по гласуване на отговора до господин
Гьошев.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, докладвам за сведение
към преписка от предходно заседание относно проект за изменение
на правилата за процедура „Пътна карта за изпълнение на стратегия
за развитие на електронното управление в Република България в
периода 2016-2020”, че сме получили имейл от Агенция „Митници”,
които подкрепят предложението за промяна без забележки и нови
предложения.
И, колеги, във връзка с взето решение за назначаване на
председател на Общинската избирателна комисия – Родопи,
Надежда Младенова е допусната грешка в издаденото й
удостоверение № 17 – техническа грешка по повод длъжността.
Моля да се анулира издаденото удостоверение и да се издаде ново с
коректния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по
гласуване, колеги.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина

30
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли, колега Стефанова?
Продължаваме, колеги. Колегата Николов има думата.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, бих
желал да ви запозная накратко с резултатите от осъществената от
мен и от колегата Емил Войнов функция по наблюдаване на
изборите за общински съветници в Република Азербайджан,
произведени на 23 декември 2019 г.
На първо място, оказа се, че там избирателната система е
само мажоритарна. Това е валидно както за избори за парламент,
така и за избори за общински съвети. Избори за кметове не се
произвеждат, кметовете на общините или на окръзите се назначават
директно от президента на републиката.
Това, което е интересно, е, че мажоритарната система се
реализира чрез една сравнително сложна бюлетина, което
предполага и трудно отчитане на изборните резултати. Например
при 15-членен общински съвет в един окръг (броят на общинските
съветници, разбира се е според броя на населението, както и при
нас) на съответната бюлетина, която не е голяма, са изписани
имената на абсолютно всички 57 кандидати, предложени от
различните политически партии. Избирателят има задължението или
по-скоро правото да отрази до 15 имена, отново на интегралната
бюлетина чрез отбелязване в съответните квадратчета. Тоест
мажоритарна система, която се осъществява чрез интегрална
бюлетина.
Това е първата особеност, която изтъквам.
На второ място, по отношение на Централната избирателна
комисия там, тя се състои от 18 членове. Избира се с мандат от пет
години от парламента на три квоти: 6 са представители на
управляващата партия; 6 – от опозицията; и 6 са изтъкнати юристи,
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които са със съответната професионална подготовка и трябва да
бъдат само юристи, тоест нещо като професионална квота.
Съществена особеност и интерес представлява наличието на
постоянно функционираща и действаща изборна администрация.
След избора от парламента на съответната централна комисия за
срок от пет години тя на свой ред веднага назначава в тези 128
окръга районни избирателни комисии също с мандат от пет години,
а те също след като бъдат конституирани, първата им работа е за
целия срок от пет години на тяхното действие да назначат секционни
избирателни комисии. Поне за мен постоянно действащата изборна
администрация беше от съществен интерес.
Секционните комисии имат една постоянна функция. Всяка
година до 28 февруари трябва да прегледат избирателния списък за
своята секция и да го актуализират, за да имат постоянна готовност
за изборите. Тоест това не е функция на общинската администрация,
а е функция на секционната избирателна комисия. Утвърдените
избирателни списъци се представят в районната или окръжна
избирателна комисия и те дори стигат с уведомителен режим,
доколкото разбрахме, в Централната избирателна комисия.
Това, което искам да кажа по отношение на произведените
избори за общински съветници, е, че традиционно се наблюдаваше
една ниска изборна активност като за местни избори, тя варираше
между 25 и 30 процента според това, което видяхме. В свободен
режим можеше да се сочат секциите или по-точно участъците, които
ние желаем да посетим. Всеки от наблюдателите от другите страни
си имаше индивидуална програма също.
В заключение трябва да кажа, че има снимки, които са в
общата папка от Азербайджан. Те отразяват само две събития, а
именно срещата, която на 22 декември имахме всички
международни наблюдатели с ръководството на Централната
избирателна комисия в Азербайджан, както и снимки от сградата на
Централната избирателна комисия в Азербайджан, която е шест
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етажа. Намира се в предградията на града наистина, но е с една
много голяма изборна администрация.
Накрая бих искал да изтъкна пет особености, които са доста
по-различни от нашия изборен режим и представляват определен
интерес като някаква по-различна практика.
На първо място, всяка от седемте хиляди секционни
избирателни комисии при тях е с избиратели от около 1200-1300 в
избирателния списък, не са като при нас 800-900 стандартно при
ограничението 1000 избиратели. Всяка от тези седем хиляди
комисии разполага с електронно устройство, което е свързано с
националната им база данни и когато дойде избирател, който не е
отбелязан в избирателния списък, неговата лична карта се поставя в
устройството и то удостоверява дали има адрес на територията на
съответната секция, за да бъде дописан в избирателния списък. Това
обаче се извършва при условие не само да имат устройства
секционните избирателни комисии, а, разбира се, както каза и
колегата Войнов преди малко, данни за избирателните права на
избирателя са въведени в информационния чип на самата лична
карта.
На второ място, наблюдавахме във всички секции множество
кабини. Кабините не с някакво трайно изграждане като при нас, те
са съвсем нестабилни, с перденца, но са между осем и десет на брой
във всяка секция, което изключва възможността за опашки дори и в
случаите, когато се провеждат избори с много по-висока
избирателна активност от тази.
На трето място, няма организирани подвижни секционни
избирателни комисии, но има нещо, което ми се струва по-интересно
– в изборния им кодекс е записано, че дори в изборния ден ако по
телефон се обади избирател, му се осигурява гласуване чрез
подвижна избирателна кутия. На мой въпрос в ръководството на
тяхната ЦИК уточниха, че са ограничили тази възможност, изискват
писмени заявления за гласуване с подвижна избирателна комисия до
три дни преди изборния ден. Но ако е получено такова заявление в
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секцията, която, както казах е постоянно действаща, един член на
секционната комисия отива в дома на съответния избирател, който е
на територията на секцията, придружен от застъпник, за да може да
се удостовери, че законно е гласувано от страна на избирателя.
На четвърто място, това, което е интересно и което споменах
вече, е постоянно действаща изборна администрация и на трите
нива. Изграждането на районното и на секционното ниво е същото,
тоест три квоти: 12 са членовете на окръжните или районни
избирателни комисии, четири са от управляващата партия, четири от
опозицията, четири изтъкнати юристи. А всичките седем хиляди
секционни комисии са само от по шест човека и – пак да кажа – те
имат избиратели от порядъка на 1200-1300 по списък, не по-малко.
Двама са от управляващата партия в секционните комисии, двама от
опозицията, двама други граждани.
И това което споменах като една постоянна задача, е
поддържането на избирателните списъци, което се осъществява в
първото полугодие на годината. Окръжните избирателни комисии си
имат помещение във всеки съответен център и председателят и
двамата заместник-председатели на окръжната избирателна комисия
са с постоянно възнаграждение и са с условията на трудов договор.
Може би трябва да отбележа все пак, че се прилага и много
интересна практика за избягване на двойното гласуване, а именно
маркира се всеки един избирател със специален спрей и съответно
преди да бъде допуснат в изборното помещение с друго, второ
устройство се вижда дали не е маркират и едва ако няма такова
маркиране, тоест не е гласувал вече, се допуска до изборното
помещение, представяне на лична карта и т.н.
Това предлагам на вашето внимание като информация.
Разбира се, ако желае колегата Войнов да допълни нещо.
И още нещо за протокола, извинявайте, госпожо председател,
отчетохме много голям интерес към нашата Централна избирателна
комисия от другите делегации, които бяха представени, и
сравнително висока оценка за нашата работа, поне от това, което
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знаят до момента. Държа да отбележа този факт. Разбира се, ние
изтъкнахме, че техни евентуални посещения в България биха могли
да се осъществят само ако има произвеждани избори, а другото би
било предмет на двустранни разговори, които биха могли да
предстоят. Такъв интерес имаше от страна представителите на
централните избирателни комисии на Литва, на Украйна, на
Киргистан, на Казахстан, където също мисля че имат отлични
впечатления от нашата работа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, колега
Николов. Интересно беше. Благодаря ви за добрите думи, които са
казани за нас.
Друг доклад имате ли в тази точка? Добре.
Колегата Цанева има думата. Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за
сведение писмо от Международния институт за публична
администрация с програма за обучение през следващата година.
докладвам го за сведение, тъй като този институт и курсовете, които
прави, не са в нашата сфера, а са публична администрация.
Докладвам ви за сведение писмо, което сме получили с
покана за участие през м. март в международна изложба за обучение
и кариера, което ще се проведе в Базел. За сведение, тъй като също
не касае нашата дейност.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-2, което е от A-WEB –
Асоциацията на международните изборни органи, с което ни
информират да си запазим дата 13 април 2020 г., тъй като тогава ще
се проведе Осмата среща на Изпълнителния борд, като за това ще
получим допълнително покана.
Докладвам ви писмо от Централната избирателна комисия на
Азербайджан, с което ни канят да участваме като наблюдатели в
предварителни парламентарни избори, които ще се проведат на 9
февруари. За запознаване с това писмо и за обсъждане на следващо
заседание за участие.
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Докладвам ви грама от ОССЕ, която сме получили чрез
Министерството на външните работи, с която ни информират за
предстоящите парламентарни избори в Азербайджан на 8 февруари
и ни уведомяват, че ще бъдат изпратени 30 дългосрочни и 350
краткосрочни наблюдатели. Практиката ни в тези случаи е това
писмо да го изпращаме на Обществения съвет, което и ще направим.
И ви докладвам писмо от Асоциацията A-WEB Корея, с което
писмо ни информират за курсовете за обучение, които ще бъдат
проведени през 2021 г., като курсовете са: „Роля на медиите в
изборите”, „Политическо финансиране и прозрачност”, „Обучение
на избирателите с цел подобряване на активността” и „Повишаване
участието на маргинални групи в изборния процес”. До 17 януари
трябва да изпратим писмо, ако преценим, че в 2021 г. ще участваме в
някой от тези семинари. Може да бъде посочен един или няколко
вида. Правя една скоба, че ние вече сме участвали в подобни
семинари, които са били организирани от A-WEB, като в писмото
трябва да има обосновка за участието, за определената тема, която
избираме. Самите семинари се поемат като разходи от асоциацията,
включително и самолетните билети. Ще бъде дадена възможност за
участие в тези семинари в 2021 г. само на тези избирателни органи,
които са подали отсега заявка за участие в някой от тези видове.
Моето предложение е да направим заявка. На следващо
заседание групата ще ви предложим за кои и съответно една кратка
обосновка.
Също така в моя папка от днешно заседание може да видите,
изготвили сме една таблица, в която ще записваме и ще бъде на
вниманието на Комисията предложенията, поканите, които сме
получили за участие в конференции, семинари и наблюдение на
избори. Засега са вписани само тези, които сме получили към
момента. Може да се запознаете.
Това е по отношение на международната дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз предлагам да
гласуваме протоколно решение да изпратим поканата за
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наблюдатели на парламентарните избори в Азербайджан на
Обществения съвет.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колегата Цанева продължава доклада.
ТАНЯ ЦАНЕВА: С доклада приключих, но ако позволите,
имам едно предложение, изчаквах колегата Димитров да се върне.
След като гласувахме за смяна на член на Обществения съвет, се
запознах с писмото и то е отправено до Обществения съвет. А и
правилата на Обществения съвет са такива, че такова предложение
трябва да дойде от тях. Затова предлагам да го изпратим на
Обществения съвет и след това вече да гласуваме тяхното
предложение.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам бележката, ще изчакаме
мнението на господин Гунчев. По някаква причина може да имат
нещо против, при тях режимът е уведомителен. Ще изчакаме
потвърждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Цанева прави
друго предложение – да го изпратим конкретно с протоколно
решение на Обществения съвет.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: То до тях е адресирано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, до тях е адресирано.
Моля, колеги процедура по гласуване на протоколно
решение, с което изпращаме решението на „Нова алтернатива” на
Обществения съвет към ЦИК.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колегата Ганчева. Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. Аз
очаквах колегата Цанева, но ще се включа, после тя ще ме допълни,
с кратък доклад от това, че бяхме наблюдатели на парламентарните
избори в Узбекистан.
В Изборния кодекс на Узбекистан е записано, че всички
видове избори се произвеждат при условията на прозрачност, това е
основното правило, като се сочи също така, че тяхното
законодателство включва Изборния кодекс, Конституцията и други
нормативни актове. На всички наблюдатели бяха връчени и
Изборният кодекс, и Конституцията, също така и Наръчник за
международните наблюдатели.
На мен лично ми направи впечатление, че на тези избори
имаше наблюдатели от цял свят, включително и представители на
организации, в които българската Централна избирателна комисия
членува. Всички видове избори, включително и тези, които
наблюдавахме, в Узбекистан целият процес се контролира от
Централната избирателна комисия, която се състои от 15 членове.
Едно условията (това на мен лично с оглед на това че се запознах със
законодателството) да бъдеш член на Централната избирателна
комисия е да имаш навършени 25 години, докато за да бъдеш член
на други видове избирателни комисии трябва да имаш навършени 21
години. Това е регламентирано с Изборния кодекс на Узбекистан.
Седем от членовете са на постоянна бройка, а другите са временни,
като на членовете наред с всички изисквания, които са аналогични
на нашия Изборен кодекс, на постоянните е разрешено само да
упражняват преподавателска дейност и научна дейност.
Освен Централната избирателна комисия, която ръководи и
организира целия процес за различните видове избори, в Узбекистан
има избирателни комисии, които са на окръжно, на областно ниво,
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като това, което на мен ми направи впечатление, че избирателните
комисии, които са аналогични на секционните избирателни комисии
в България, се назначават от съответните общински, окръжни 60
дена преди изборния ден и не по-късно от седем дни за
избирателните комисии. Естествено има гласуване извън страната в
дипломатическите и консулските представителства на Узбекистан и
в други специфични, във военни единици, също така в курортни
места, както и в специализирани лечебни заведение, аналогично на
българското изборно законодателство.
Самите секционни избирателни комисии всъщност
разполагат с повече правомощия, ако направим сравнение с нашия
закон, тъй като те са отговорни за избирателните списъци.
Узбекистан разполага с електронен регистър на избирателите.
Аналогично мисля, че и на Азербайджан както направи доклада
колегата, те също във всяка избирателна секция има достъп до
електронния регистър. Но след като бъдат назначени избирателните
комисии, те започват предвидената по закон проверка на
избирателния списък от врата на врата (мисля, че го има и в други
държави, в Англия, ако се сещам, има подобен начин). С оглед тази
проверка да се чука от врата на врата могат да се правят промени в
избирателния списък. Всеки избирател, след като избирателните
списъци се оповестяват на общодостъпно за избирателите място,
разполага с право на жалба до съответния съд, в случай че не е
доволен от отразеното в избирателния списък.
Може би пропуснах систематично да кажа, че Централната
избирателна комисия за този вид избори, а те конкретно не само че
са парламентарни, а бяха за Законодателната камара на парламента
на Узбекистан, цялата държава е разделена на 150 района, като в
правомощията на Централната избирателна комисия е да раздели
държавата на 150 района, като съблюдава различните предложения и
най-вече се съблюдава принципът във всеки район да има равен
брой избиратели, като от всеки район се избира по един депутат.
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Изборният ден е от 8 до 20 ч. Няма машинно гласуване в
Узбекистан с оглед актуалните проблеми сега в България.
Ние с колегата Цанева посетихме няколко избирателни
секции на територията на столицата на Узбекистан, като във
вътрешната мрежа има снимки, от които може да видите всъщност
целия процес и различните елементи от произвеждането на избори в
конкретна избирателна секция.
Интересен момент е, както и колегата в своя доклад каза, е
също упражняването на правото на глас на хора, които имат някакви
двигателно-опорни проблеми или пък са възпрепятствани поради
здравословни причини в самия изборен ден да упражнят правото си
на глас. Да, там всеки, които по надлежния ред заяви, че е
възпрепятстван да отиде в избирателната секция, може да упражни
правото си на глас, като съгласно Изборния кодекс на Узбекистан
двама от членовете на съответната избирателна комисия отиват,
избирателят гласува.
Може би интересен момент е, че съдържанието на
бюлетината в Узбекистан съгласно законодателството се определя от
Централната избирателна комисия.
Също така в Узбекистан, както и в други държави, откъдето
ЦИК има опит, има така нареченото ранно гласуване, тоест когато
знаеш, че ще бъде възпрепятстван и няма да можеш да упражниш
правото си на глас в самия изборен ден, можеш да гласуваш по
специално разписаната процедура за ранно гласуване.
Ние имахме възможността да се срещнем и с представители
на областна комисия в самия изборен ден.
Имаме материали, ако някой колега проява интерес, може да
се запознае по-подробно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ранното гласуване в
колко дни се произвежда?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Десет дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: А урната се отваря в
самия изборен ден.
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Чухте интересния доклад, колеги. Други въпроси?
Колегата Цанева за допълнение.
ТАНЯ ЦАНЕВА: За много кратко допълнение, колегата
Ганчева ви разказа. В Узбекистан секциите са до 3000 души по
списък, но нямаше струпвания, нямаше опашки, просто процесът
върви лесно (на външен вид).
Помолихме да ни покажат протокола, който беше заключен
по време на процеса за гласуване в изборния ден. Протоколът е
много опростен, с много малко данни, но те считат, че са напълно
достатъчни, за да могат да отчетат крайните резултати. И от тези 150
района всъщност в 22 не бяха признати изборите, защото трябва да
има поне 50 процента от списъчния състав гласували. Ще имат
следващ тур в тези 22 района.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТЕФКА
СТОЕВА:
Избирателната
активност каква беше?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Около 70 процента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други въпроси,
колеги? Винаги може да се почерпи добър опит. Има ли
недействителни бюлетини или и тези изисквания са максимално
опростени?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не знаем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Солакова,
заповядайте, имате думата.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на предишното
заседание ви докладвах писмото от „Информационно обслужване” и
възложихме на директора на дирекция „Администрация” да се
изготви становище относно изпълнението на Договор № 29 от 2018
г. за поддръжка на програмен продукт за електронна система за
управление на документи.
Становището е публикувано във вътрешната мрежа. С оглед
на изпълнението на договорите винаги сме изисквали и може би
малко по-сериозно ще се работи в тази насока – да има определени
служители, на които да се възлага контролът по изпълнението на

41
договорите, да се предоставя по-подробна информация, тъй като
както е видно и от това становище, по време на изпълнението ние
нямаме данни кога и как са подавани заявките за определени
дейности, които са извършени, както и за изпълнението на договора
дали по някакъв начин имаме писмена следа по електронна поща
или по друг начин, от страна на изпълнителя на договора, за да може
всичко това да се включи в досието по сключения договор.
Докладвам ви го за сведение. Има протоколно решение за
упълномощаване на председателя за подписване по негова преценка
след като се запознае със становището.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, госпожо
Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка с изготвената
докладна от госпожа Манолова правя предложение при назначаване
на нови пароли за достъп, както и отнемане на права за достъп за
работа с деловодната система, както и с всички системи, които
ползва Централната избирателна комисия, специалистът, който
отговаря за трудовите досиета, да поддържа справка в табличен
вариант, както и във всяко досие за правата на служителите, които
имат достъп до системата на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И предлагате
протоколно решение в този смисъл – да възложим на директора на
дирекция „Администрация” организирането на тази дейност за
въвеждане на строга отчетност за получаване и отнемане на достъп
до деловодната система на ЦИК. Така ли?
Имате думата, колеги, по направеното предложение. Не
виждам изказвания.
Моля процедура по гласуване на предложеното от госпожа
Стефанова протоколно решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,

42
Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли, колега Солакова, за днес? Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следващата
докладна записка е във връзка с докладвани преди проекти както на
вътрешни правила, които ние и на работно заседание разгледахме и
възложихме да бъдат отразени бележките – Вътрешни правила за
архивирането, така и проекти на заповеди за определяне на
завеждащ учрежденския архив и промяна в състава на постоянно
действащата експертна комисия.
Ако си спомняте, след като беше сключен договорът с
госпожа Донка Димитрова за постоянно място в щата на
администрацията
на
Централната
избирателна
комисия,
предложихме госпожа Димитрова да бъде определена за завеждащ
учрежденския архив с оглед на нейната длъжностна характеристика.
В същото време в състава на постоянно действащата експертна
комисия на мястото на госпожа Веселина Тихолова да се включи
госпожа Донка Димитрова.
Тъй като бяха представени проекти за изменение на тези
заповеди и на работното заседание обсъдихме, че е по-добър вариант
да бъдат изготвени и представени на вниманието на ЦИК нови
заповеди с предвидена отмяна на старите, предложените проекти не
включват отмяна на заповедите, най-вероятно се разчита да се
приеме, че те мълчаливо отменят старите заповеди, предлагам ви да
одобрим проектите и да упълномощим председателя на ЦИК да
издаде заповед за определяне на госпожа Донка Димитрова за
завеждащ учрежденския архив, както и за определяне на състава на
постоянно действаща експертна комисия. Като председател е
включена госпожа Манолова – директор на дирекция
„Администрация”, членове са Донка Димитрова – главен експертархивист, Петранка Семерджиева – финансов контрольор, Екатерина
Благоева – главен специалист-деловодител, Радостина Цветанова –
експерт информационна сигурност, Николай Желязков – главен
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юрисконсулт, и Цветомира Жекова – главен експерт международна
дейност и протокол. Със съответните задачи и срокове, както са
посочени в проекта на заповед.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
чухте доклада?
Да добавим ли, че заповедта отменя предходните? Това
допълнение към заповедта е правилно.
По членовете на комисията, колеги?
Ако няма други изказвания, колеги, моля, процедура по
гласуване на предложеното протоколно решение, с което ме
упълномощавате да издам заповед и с което определяме поименния
състав на комисията, която да извърши архивирането.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикуван проект на писмо. Предлагам ви да изпратим,
тъй като при нас не разполагаме с данните, до „Информационно
обслужване” да поискаме данните за избрани общински съветници
по пол, по общини, както и за избраните кметове на общини и на
кметства отново по пол, общ брой. За да можем да предоставим тази
статистическа информация на Националния статистически институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за писмо. Не виждам изказвания.
Моля процедура по гласуването му.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам, от
кмета на община Търговище сме получили съответно преписи от
заповед за назначаване на комисия, приемно-предавателен протокол
за предаване и получаване на избирателни списъци, декларации и
удостоверения към тях, списък на заличени лица от изборите за
общински съветници и за кметове, както и протокол от отваряне на
запечатаното помещение съгласно Решение № 1129 от 18 септември
2019 г.
Също за сведение, от кмета на община Тутракан сме
получили заповедта за определяне на длъжностните лица като
комисия, която да разпечата помещението и да постави получените
избирателни списъци, които са върнати след проверката за двойно
гласуване и гласуване в нарушение от ТЗ „ГРАО”.
За сведение ви докладвам и писмо от заместник-кмет на
Столичната община и секретар на Столична община с приложени
заверени копия от заповед и от протоколи за отваряне на архивното
помещение, в което се съхранява архивът на Общинската
избирателна комисия с мандат 2015-2019 г. Приложен е подробен
опис. Документите, знаете, съгласно наше решение на комисията с
мандат 2015 - 2019 г. трябваше да се предадат на общинската
администрация. Изпратен ни е за сведение и аз така ви го докладвам.
Докладвам ви за сведение и запознаване постъпила при нас
заповед на директора на Агенцията за държавна финансова
инспекция, може да я видите публикувана във вътрешната мрежа, с
посочване на длъжностното лице, задачите и срокът. От
длъжностното лице е постъпило искане, заведено във вътрешната
мрежа, за предоставяне на документи, подробно описани, в срок до
20 януари 2020 г. Същите ще му бъдат предоставени в помещението,
което е определено за работа.
Приключих с докладите си.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Други
доклади има ли, колеги? Има ли други колеги, които искат да вземат
участие? Колегата Арнаудов. Заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моя папка в
днешно заседание е получено писмо от кмета на община Созопол с
вх. № ЕП-14-1 от днешна дата, се иска достъп до запечатано
помещение.
Подготвил съм един проект за писмо, с което казваме, че тъй
като е налице искане от Областна дирекция на МВР – Бургас, за
достъп до запечатаното помещение, не е необходимо нарочно
решение на ЦИК за отваряне на същото помещение. И му казваме,
че те трябва да се съобразят с наше Решение № 1244-МИ от 30
септември 2019 г. и след като се осъществи достъпът до
помещението, да изпратят на Централната избирателна комисия
копие от посочените в решението документи.
Можете да се запознаете с проекта на писмото и предлагам да
го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изказвания по доклада
има ли, колеги? Не виждам.
Моля процедура по гласуване на предложеното от господин
Арнаудов писмо.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня
Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Има ли други колеги, които допълнително желаят да вземат
думата в днешното заседание? Колегата Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, искам да ви
докладвам още едно решение за налагане на имуществена санкция
на Информационна агенция „Блиц”. Съображенията ми за това са
следните. Има съставен акт за установяване на административно

46
нарушение за това, че в изборния ден на 27 октомври 2019 г. на
интернет страницата на „Блиц.бг” е публикувана информация за
наличие на резултати от социологическите проучвания, което
представлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5.
Има постъпило възражение срещу така съставения акт и във
възражението се твърди, че Информационна агенция „Блиц” е
медия, осъществяваща журналистическа дейност и в този смисъл
всяко публикуване и разпространение на информация следва да се
разбира като проява на свобода на словото. Поради което считат, че
не са извършили нарушение по смисъла на чл. 205, ал. 5.
Тъй като нарушението е извършено за първи път, при липса
на данни за предишни нарушения и с оглед на това, че случаят не е
маловажен, предлагам да наложим имуществена санкция в
минимален размер – в размер на 2000 лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги,
по проекта за решение. Чухте и възражението, то е като по
предходното докладвано от колегата Иванова производство.
Не виждам изказвания. моля, процедура по гласуване на
решението.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 1728, колега Бойкинова.
Друг доклад имате ли? Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, в моя папка е едно писмо до
Общинската избирателна комисия – Свищов. Общинската
избирателна
комисия
–
Свищов,
са
ни
изпратили
административнонаказателна преписка във връзка с взето от тях
решение за установяване на административно нарушение и
съответно изготвянето на акт за установяване на административно
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нарушение № 1. Този акт ние го върнахме веднъж, тъй като беше
връчен чрез общинска администрация при условията на отказ, но не
се посочваха адресите на свидетелите. И съответно върнахме
преписката за ново връчване, да се спазят изискванията на чл. 43, ал.
2 от Закона за административните нарушения и наказания, следва да
има и адреси на тези свидетели.
С новото връщане на преписката при нас ОИК – Свищов, ни
прилагат само обратна разписка, съгласно която нарушителят е
получил акта за установяване на административно нарушение, но
същият не е подписан и не е връчен. Поради което ние не може да
продължим административнонаказателното производство.
Предлагам ви за втори път да върнем преписката с указание
същата да бъде изпратена в Централната избирателна комисия едва
когато актът за установяване на административно нарушение бъде
надлежно връчен, тоест подписан от нарушителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други
предложения, колеги, моля, процедура по гласуване на писмото.
Гласували 19 членове на ЦИК: за - 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против
– няма.
Друг доклад имате ли, колега Бойкинова, за днес? Нямате.
Тогава да ми разрешите и аз да докладвам.
Колеги, в моя папка от днес ще видите едно писмо до
господин Гунчев, председател на Обществения съвет, и до членовете
на Обществения съвет. Така както взехме решение, поканили сме ги
на следващото заседание, 14 януари, вторник, в 12 ч. да заповядат на
нашето заседание.
Другото, което ви предлагам във връзка с проведения доклад
и гласуване онзи ден, спомняте си, искаше се от нас да съгласуваме
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удължаване с две години срока, свързан с електронното гласуване,
предлагам ви да качим едно съобщение на нашата страница за това
как ЦИК се е произнесла по така направеното искане за съгласуване.
Мисля че освен че ние сме го направили, трябва да уведомим и
обществото какво е нашето становище.
Виждате проекта за съобщение. Моля ви, имате думата по
същество и редакционно.
Имате думата, колеги.
Ако няма изказвания, моля, процедура по гласуване на
протоколно решение за одобряване на съобщението, което да качим
на страницата на ЦИК.
Гласували 19 членове на ЦИК: за - 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка
Стоева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против
– няма.
Колеги, продължавам с устен доклад. До този момент при
така направената проверка във Върховния административен съд се
установи, че няма отменени, няма касирани избори за кметове.
Питането беше във връзка с това трябва ли да започваме да
произвеждаме частични избори за кметове. До този момент –
чудесен резултат! – няма касирани избори. Остават още малко дела,
предполага се, че до средата на февруари колегите ще приключат и
тогава ще можем вече да обобщим изцяло картината по
произведените местни избори и да преминем към цялостен анализ и
към проверка на причините за броя на недействителните бюлетини,
така както говорихме по-рано.
И във връзка с това, колеги, по доклада. Още веднъж моля
ръководителите на работни групи, започвайте работа, ще ми се до
края на месеца на заседания на части да приемаме отделните
доклади, в които освен информацията, освен данните какво сме
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сторили, моля ви, анализ на оценка на извършеното и законодателни
предложения.
Искате ли първо да започнем с европейските избори, след
това с местните или обратно? Защото местните бяха пресни, да
започнем от тях? С местните да започнем? Добре, така ли приемаме?
Докладът ще бъде един, само че ще има два самостоятелни
раздела с двата вида избори. Две части, два тома, така да го наречем,
защото не можем да съпоставяме несъпоставими величини.
Така че, от 14-ти, колеги, който е готов, моля да започва,
защото трябва да го правим и да остане само последното
обобщаване на жалбите и сигналите. Госпожа Бойкинова ще закрие
доклада.
Други изказвания има ли, колеги, за днес? Не виждам.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието,
колеги.
Насрочвам следващото заседание на 14 януари, вторник, от
10:00 ч.
(Закрито в 12,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

