
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 209 

   

На 21 май 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно промени в състави на ОИК. 

Докладват: Силва Дюкенджиева и Катя Иванова 

2. Доклад относно хронограма за  предстоящите частични и 

нови избори. 

 Докладва: Силва Дюкенджиева 

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладва: Ерхан Чаушев 

4. Изпращане на проект на решение относно условията и реда 

за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и 

материали при произвеждане на частични и нови избори за 

общински съветници и за кметове за съгласуване с Министерски 

съвет. 

 Докладва: Севинч Солакова 

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

наказателни преписки. 

 Докладват: Мария Бойкинова и Катя Иванова 

6. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

 Докладват: Георги Баханов и Ивайло Ивков 

7. Доклад във връзка с междуведомственото звено за ДЕГ и 

пътна карта за ДЕГ. 

 Докладва: Александър Андреев 

8. Разни. 
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 Докладват: Димитър Димитров, Таня Цанева, 

Александър Андреев, Емил Войнов, Кристина Стефанова, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

 

Заседанието бе открито в 10,25 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията, и госпожа  

Кристина Стефанова – заместник-председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги! 

Откривам заседанието. Налице е необходимият кворум. Отсъстват 

колегите Йосифова, Ганчева и Николов, които са в платен отпуск. 

Имате думата по дневния ред. 

Колегата Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля за нова точка 

в дневния ред: Поправка на техническа грешка в наше Решение 17-

92-МИ от 24 април. Моля да ме включите и в т. 5 – Доклади по дела, 

жалби и сигнали, и в т. 1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Поправката на 

техническа грешка може да влезе в т. 1, където са промени в състави 

на ОИК. Естеството е същото. 

Колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо председател, моля да ме 

включите в т. Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други? Няма други 

желаещи. 
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Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с 

направените допълнения. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

 

По точка първа от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ОТНОСНО ПРОМЕНИ В СЪСТАВИ НА 

ОИК. 

Давам думата на госпожа Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, постъпило е предложение с вх. № МИ-222 

от 13.05.2020 г. от господин Димитър Петров – областен 

координатор на Партия ГЕРБ за промяна в състава на ОИК – Айтос. 

Предлага се на мястото на Стефан Костадинов да бъде назначена 

Ралица Златанова. За съжаление, господин Костадинов е починал. 

Към предложението са приложени препис-извлечение от акта за 

смърт, копие от личната карта и дипломата за висше образование, 

както и декларация от новопредложения кандидат за член Ралица 

Момчева. 

Уважаеми колеги, предлагам да установим предсрочно 

прекратяване на пълномощията на Стефан Костадинов като член на 

ОИК – Айтос и съответно да бъде анулирано издаденото му 

удостоверение и да назначим за член на ОИК – Айтос Ралица 

Златанова Момчева. На госпожа Момчева да бъде издадено и 

удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли въпроси, 

изказвания? Няма. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното 

Решение № 1809. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Колегата Иванова има думата. Заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в предходно заседание 

ЦИК прие решение № 17-92-МИ от 24.04.2020 г., с което установи 

предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на ОИК 

– Септември поради настъпила смърт и назначи ново лице за 

председател на същата комисия. При приемането на решението е 

допусната техническа грешка – ОИК – Септември е от област 

Пазарджик, а не от област Пловдив, както е изписано в решението. В 

тази връзка за допуснатата техническа грешка сме уведомени по 

електронната поща в писмо с вх. № МИ-15-316 от 18.05.2020 г. 

Подготвила съм проект на решение, което е качено в нашата 

вътрешна мрежат. Моля да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

Грешката е досадна, случват се такива неща. 

Процедура по гласуване на Решение № 1810 за поправка на 

техническа грешка. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

 

Минаваме към следващата точка втора: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ХРОНОГРАМА ЗА 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЧАСТИЧНИ И НОВИ ИЗБОРИ. 

Госпожа Дюкенджиева има думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, след 

обсъждане на проекта на хронограма за частичните избори, 
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насрочени за 27.09.2020 г., съм нанесла всички корекции, които бяха 

уточнени миналия път. Проектът на хронограмата е качен извън 

папките за днешното заседание. Има една корекция, която съм 

забелязала, но не е обсъждана, но съм я отразила. Това е в края 

датата, от която започва всъщност активният период за ОИК – 

датата не е 17, а 18.08.2020 г. 

Ако колегите имат други предложения за корекции? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Други колеги по 

хронограмата? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да уточня, че текстът  по т. 27 по 

повод на доставчиците на медийни услуги е уточнен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, много 

работихме по хронограмата.  

Имате думата, колеги. Има ли други бележки, допълнения 

към хронограмата? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на Решение № 1811, с което 

приемаме хронограмата за частичните избори на 27.09.2020 г. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева).  

 

По точка трета от дневния ред: 

ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

НА ОИК. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще докладвам няколко искания. 

Преди това имам предложение хронограмата да се отдели в 

отделно  поле и да се качи в първата страница, така да бъде 

акцентирано върху съответните срокове. Да се обособи отделно.  

Уважаеми колеги, постъпило е искане за изплащане на 

възнаграждения от ОИК – Русе с вх. № МИ-27-151 от 31.03.2020 г. 
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за проведено заседание на 13.03.2020 г., на което са присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и 11 членове, на което 

съответно са прекратили предсрочно пълномощията на общински 

съветник и са одобрили името на следващия от листата. Предлагам 

да се изплати въпросното възнаграждение за проведеното заседание 

на основание чл. 1, т. 1, б. „в” от наше Решение 68-58-МИ от 

20.11.2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика? Други предложения? 

Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-16 от 13.01.2020 г. е 

постъпило искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Сливен. По преписката има съответната счетоводна справка и 

контролен лист, каквито имаше и за предходната преписка. Колегите 

искат възнаграждение за проведено дежурство на заместник-

председател на 11.12.2019 г. за получаване на документи във връзка 

с дело 449/2019 г. на Административен съд – Сливен, и входиране на 

съответните документи.  

На 12.12.2019 г. също се иска възнаграждение за дежурство 

на председател, заместник-председател и секретар за получаване на 

разпореждания за представяне на доказателства, подготовка на 

преписки по дела и съответно подготовка за провеждане на 

заседание. Предлагам да се одобрят тези искания за възнаграждения, 

включително и предходното. 

На 16.12.2019 г. заместник-председател на ОИК – Сливен е 

осъществил процесуално представителство по а.д. 438/2019 г. На 

17.12.2019 г. председателят иска възнаграждение за себе си за 
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дежурство за получаване на преписки на влезли в сила решения по 

административно дело и съответно за входиране на жалби. 

На 19.12.2019 г. също се иска възнаграждение за дежурство 

на заместник-председател за получаване на определения и изготвяне 

на становище по дело № 445 по описа на съда. 

На 23.12.2019 г. се иска изплащане на възнаграждение за 

проведени дежурства на председател, заместник-председател и 

секретар за получаване на преписки по други дела № 367 и за 

получаване на съответни разпореждания на съда за представяне на 

документи по тези дела. 

Иска се изплащане на възнаграждение за дежурство за 

изготвяне на справка от членове на ОИК и изпращане на писмо до 

ЦИК. Предвид на взетото решение – нова практика, предлагам това 

искане по изготвянето на цялата преписка, която Ви докладвах – за 

дежурства от 10.01.2020 г. за изплащане на възнаграждение на 

председател и секретар, да не се изплати. 

РЕПЛИКА: Защо? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Защото взехме решение, за което бях 

„против”. За изготвяне на цялата преписка, която докладвах в 

момента, се иска отделно възнаграждение за това, че са направили 

справката, да си получат парите. Бях „против”, но ЦИК взе такова 

решение и оттук нататък поддържам най-актуалното решение. Не 

може ту напред, ту назад. 

Общата сума с осигурителните вноски е  1416 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Има ли въпроси към докладчика? (Реплика.)  

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Тогава предлагам да се изплатят 

всичките възнаграждения, както са поискани от 13.12.2019 г. до 

23.12.2019 г. отделно, а впоследствие да гласуваме и искането за 

10.01.2020 г. за изготвянето на преписката, която Ви докладвах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване на протоколното решение без последната дата за 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева).  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, сега предлагам да гласуваме 

изплащане на възнаграждение за дежурството от 10.01.2020 г. за 

председател и секретар на Комисията за изготвяне на справка за 

дежурствата на членовете на ОИК от 13.12.2019 г. до 10.01.2020 г. и 

съответно придружително писмо до ЦИК въз основа на наше 

Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г., т. 6, б. „д”. Сега го предлагам за 

изплащане предвид проведената дискусия. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Силва Дюкенджиева, 

Севинч Солакова, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – 3 (Бойчо Арнаудов, Кристина 

Стефанова и Стефка Стоева).  

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  От ОИК – Търговище с вх. № 27-144 от 

18.3.2020 г. се иска изплащане на възнаграждение за дежурство от 

председател, заместник-председател и секретар от 11.03.2020 г. за 

подготовка на заседание, проведено на 12.03.2020 г., на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

деветима членове. Разгледали са преписка за прекратяване 

пълномощията на общински съветник и са взели съответното 

решение. 

Предлагам да се изплати както дежурството на основание 

т. 6, б. „а” от наше Решение 16-85-МИ, а за заседанието – на  

основание т. 3 от Решение 16-85. Има съответни контролни листове 



 9 

и счетоводни справки. Сумата за дежурството и заседанието са 

892 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Въпроси? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-100 от 24.02.2020 г. е 

получено искане за изплащане на възнаграждение от ОИК 

Търговище за дежурство, проведено на 20.02.2020 г. от председател, 

заместник-председател и секретар, на което са подготвяли 

документи за провеждане на заседание на 21.02.2020 г., на което са 

присъствали председател, двама заместник-председател, секретар и 

деветима членове. На това заседание на 21.02.2020 г. колегите са 

взели решение за прекратяване на пълномощията на кмет на 

кметство Острец, поради което предлагам на основание наше 

Решение № 1685, т. 6, б. „а” да се изплати исканото възнаграждение 

за дежурство за подготовка на заседание, а на основание т. 3 от наше 

Решение № 1685 също да се изплатят възнагражденията на 

членовете за заседанието във връзка с прекратяване пълномощията 

на кмет на кметство. Общата сума по тази преписка с осигуровките е 

892,43 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпроси към 

докладчика? Изказвания? Няма. 

Моля, колеги, процедура по гласуване. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  
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Докладвам пак от ОИК – Търговище във връзка с МИ-27-84 и 

МИ-27-84-1 и МИ-27-84-2 от 14.02.2020 г. искания за изплащане на 

възнаграждение за дежурства и заседания. Искането е от 

31.01.2020 г. за проведено заседание, на което са присъствали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и деветима 

членове. Задействали са процедура по прекратяване на  правомощия 

на кмет на кметство Острец и са писали съответни решения за 

уведомяване за задействаната процедура. Съответно са искали 

евентуални възражения по така създадената преписка. 

На 3.02.2020 г. има дежурство съответно от председател и 

секретар за подготовка за провеждане на заседание. На 10.02.2020 г. 

е проведено заседание, на което са присъствали председател, двама 

заместник-председатели, секретар и деветима членове, на което са 

прекратили правомощия на кметове на кметства. По процедурата за 

прекратяване на пълномощията са изискали официални документи 

от регистри. 

На 12.02.2020 г. се иска възнаграждение за председател, 

заместник-председател и секретар за дежурство за подготовка за 

провеждане на заседание по тези преписки. Това са двете кметства, 

за които докладвах, за които ние вече изпратихме писмо до 

президента, Съответно на заседание на 13.02.2020 г. са прекратени 

пълномощията и са уведомили ЦИК да отправи съответното 

предложение до президента за насрочване на съответните частични 

избори. На заседанието на 13.02.2020 г. са присъствали председател, 

двама заместник-председател, секретар и деветима членове. 

Предлагам да гласуваме да се изплатят тези възнаграждения в 

размер на 2620 лв., както са по счетоводната справка и контролния 

лист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

 

Колегата Иванова – връщаме се към първа точка, колеги. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа 

има проект на решение за промяна на състава на ОИК – Пловдив-

град, с който ще Ви моля да се запознаете. В ЦИК с вх. № МИ-15-

276 от 28.04.2020 г. е постъпило предложение от господин Иван 

Тотев – областен координатор на ПП ГЕРБ в Пловдив-град, за 

назначаване на Петър Георгиев Троянов за член на ОИК –Пловдив 

на мястото на Стайко Веселинов Тонев, когото освободихме преди 

това. Към предложението са предложени необходимите документи, 

декларацията и копие от диплома за завършено висше образование. 

Предлагам проект на решение, с което да назначим за член на 

ОИК – Пловдив-град Петър Георгиев Троянов със съответното ЕГН 

и да му издадем удостоверение. Решението подлежи на обжалване 

по предвидения в Изборния кодекс ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика? Няма изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на Решение № 1812. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

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

 

Колеги, преди да дам почивка, предлагам да чуем колегите 

Бойкинова и Иванова в точка пета: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, за другата 

седмица на 27.05.2020 г. от 14,00 ч. има насрочено дело във ВАС по 
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жалба на ЦИК срещу Решение на АС – Пловдив, в частта, с която 

ЦИК е осъдена да заплати сумата в размер на 500 лв. на 

жалбоподателката – обезщетение за претърпени неимуществени 

вреди, причинени от неблагоприятно третиране по признак 

образование от членовете на СИК в Пловдив. Моля да упълномощим 

юрисконсулт Желязков да осъществи процесуално представителство 

по делото, тъй като на същата дата и в същия час юрисконсулт 

Радославова заедно с председателя на ЦИК имат дело в СРС. (Шум, 

реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз имам вече около 

50 призовки по отложени дела от етапа на епидемията и 

извънредното положение. Има около 50 явявания пред СРС и в 

страната. 

Чухте, колеги, предлага се Николай Желязков да извърши 

процесуалното представителство пред ВАС по посоченото дело. Има 

ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, по 

силата на което да упълномощим господин Желязков да ни 

представлява пред ВАС. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

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

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, за другата 

седмица имаме още едно дело, насрочено за 29.05.2020 г. в АС – 

София-град. Образувано е по жалба на „Инвестор” БГ срещу 

решение на СРС, с което се отхвърля неговата жалба и се 

потвърждава решението на ЦИК, с което сме наложили 

имуществена санкция на „Инвестор” БГ. Предлагам процесуалното 

представителство да се осъществи от член на ЦИК съгласно нашето 

решение за процесуално представителство. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е касационна 

инстанция и са първи дела, важно е да има сериозна защита и 

сериозни доводи. Кой ще представлява Комисията? Помислете и до 

края на заседанието ще решим кой да представлява ЦИК по това 

дело. 

Колега Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК по електронната 

поща с вх. № 10-23-МИ от 14.05.2020 г. постъпи жалба от Местна 

коалиция „БСП за България”, Партия на зелените, Движение за 

радикална промяна „Българската пролет”, регистрирана в ОИК – 

Септември съгласно тяхно решение срещу бездействие на ОИК – 

Септември като административен орган. На основание чл. 257 от 

АПК е подадена жалбата. Според  жалбоподателите отказът се 

изразява в това, че Комисията не извършва вмененото ѝ по закон 

нормативно задължение по ЗМСМА да уведоми кмета на кметство 

Ветрен дол за подаден сигнал от същата коалиция, с който се 

претендира предсрочно прекратяване на неговите пълномощия като 

кмет на селото във връзка с установена несъвместимост. Твърди се, 

че същият е регистриран като едноличен търговец в Търговския 

регистър.  

Впоследствие на 18.05.2020 г. с друг вх. № МИ-10-25, също 

подаден по електронната поща, пак от пълномощника Николай 

Баташки с електронен подпис като процесуален представител на 

Местна коалиция „БСП за България. Той заявява, че предвид 

междувременно взетото решение № 192 от 15.05.2020 г. на ОИК 

оттегля подадената жалба. По тази причина докладвам тези 

документи за сведение. 

Дължа да кажа, че при извършена от мен служебна справка 

установих , че наистина на 15.05.2020 г. е проведено заседание на 

ОИК – Септември, на което са разгледали няколко аналогични 

сигнала и жалби, подадени от различни правни субекти, касаещи 

именно обстоятелството, че кметът на село Ветрен дол не е 

отстранил в срок хипотеза на несъвместимост, както казах, 
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регистриран като едноличен търговец. Впоследствие във вчерашния 

ден, на 20.05.2020 г. ОИК на проведено заседание е приела решение 

по всички тези жалби, което, за съжаление, е при условията на чл. 

85, ал. 4, изречение второ, отхвърлително решение, Комисията не се 

е обединила. Във връзка с оттеглянето на жалбата Ви докладвам 

всички тези документи като свързан доклад за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Току-що дойде още 

една от Септември от същата коалиция и срещу същото решение. 

Благодаря. 

Колеги, 10 минути почивка, след което продължаваме 

заседанието по дневния ред. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, продължаваме 

заседанието. 

Думата има госпожа Солакова по точка четвърта от дневния 

ред: 

ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО, ДОСТАВКАТА 

И СЪХРАНЕНИЕТО НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И 

МАТЕРИАЛИ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНИ И 

НОВИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА 

КМЕТОВЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ С МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа има проект на решение. Благодаря за ползотворната работа на 

работната група, която проведохме във връзка с този проект. Знаете, 

че съгласно чл. 6, ал. 3 от Изборния кодекс  условията и редът за 

изработка на изборни книжа и материали се определя от ЦИК, но 

съгласувано с администрацията на Министерския съвет. Затова 

предлагам този проект, в който да очертаем реда за изработката и 

отпечатването на хартиените бюлетини, както и изработването на 
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другите изборни книжа и материали, включително протоколите на 

СИК и на ОИК. 

Определяме конкретно органите, отговорни за отпечатването 

на бюлетините, и за изработка на изборните книжа и материали. 

Знаете, че предстоят три  частични и нови избори. Кметовете 

на общините заедно с техните администрации са основно органите, 

отговорни да снабдят ОИК и СИК с книжа и материали, 

включително и бюлетини. 

Съгласно чл. 209, ал. 1 отпечатването трябва да се извърши 

от печатницата на БНБ. Само в случай на необходимост могат да се 

сключат договори със специализирани други печатници, които имат 

право по Наредбата за отпечатване на ценни книжа. 

Направила съм съответно корекции в първоначалния проект 

въз основа на обсъждането. Вижте предложенията на госпожа 

Бойкинова, на господин Ивков и на господин Александър Андреев. 

С оглед на неговото предложение за редакция на т. 1.1. реших, че 

може би е достатъчна, за да изключим необходимостта от 

редактиране на т. 1 и там да си остане като раздел хартиените 

бюлетини за гласуване. Ако сте съгласни, защото при едно от 

обсъжданията бяхме казали, че там ще говорим по-конкретно за това 

да оправомощим кметовете на общини да извършват дейностите по 

сключването на договорите за отпечатването на хартиените 

бюлетини. (Шум, реплики.) 

Предложенията са отразени в проекта.  

Относно условията и реда за изработката, доставката и 

съхранението на изборните книжа и материали и продължението – и 

възлагане на отпечатването на хартиените бюлетини на кметовете на 

общини. 

В т. 1.1. – кметът на общината, на територията на която се 

произвежда нов или частичен избор, сключва договор за 

отпечатването на хартиените бюлетини с печатницата на БНБ, 

накрая се добавя „съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс”. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, предлагам в т. 1.2, както и в т. 1.1. 

да се добави, че ОИК освен че утвърждава бюлетините за печат, 

утвърждава и заявения тираж по ред, определен с решение на ЦИК. 

Мисля, че ще бъде по-ясно така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Други изказвания, 

бележки, допълнения към проекта за решение? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване за изпращане за съгласуване 

на проекта с направените корекции на Министерския съвет. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

 

По шеста точка, колеги: 

ДОКЛАДИ ПО ПИСМА НА ПРОКУРАТУРИ И МВР. 

Колегата Баханов има думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, както докладвах на предходното заседание, има 

получено напомнително писмо до председателя на ЦИК с вх. № МИ-

09-6 от 13.05.2020 г., с което ни информират, че ни е било изпратено 

за изпълнение влязло в сила решение от 4.12.2019 г. определение на 

СГС, ХIII състав по Н.О.Х.Д. № 4976 от 2019 г., с което по 

отношение на лицето И.  И.  Т.   е постигнато споразумение, 

одобрено споразумение по цитираното наказателно дело от общ 

характер, с което освен останалите наказания на това лице е 

наложено и наказание лишаване от право да заема определена 

държавна или обществена длъжност, свързана с  упражняване на 

избирателни права на гражданите за срок от една година, считано от 

датата на влизане на присъдата в сила, а именно 4.12.2019 г. В 

писмото е посочено, че не са уведомени колегите от СГП какви 

действия са предприети от ЦИК за изпълнение на наказанието 
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лишаване от право да заема определена държавна и обществена 

длъжност за срок от една година спрямо лицето. Желаят да 

уведомим писмено СГП за предприетите действия и препис от 

регистрите, водени при нас за целта. Доклад е изготвен във връзка с 

контрола по изпълнение на конкретното наказание. 

Колеги, отново да Ви кажа хронологията. Първоначалното 

писмо е пристигнало на 13.12.2019 г. С това писмо ни е изпратено по 

компетентност за изпълнение съгласно правомощията на ЦИК, като 

съобразим наказанието за лишаване от права на лицето.  

Искам да информирам ЦИК, че на 20.12.2019 г. с изх. № МИ-

00-146 до господин Ивайло Филипов – изпълнителен директор на 

„Информационно обслужване” АД, забележете, и копие до СГП, сме 

изпратили запитване до „Информационно обслужване” АД по 

отношение на това дали същото лице е избирано за кмет на община, 

кмет на район, кмет на кметство или общински съветник на 

произведените избори на 27.10.2019 г., както и дали същото 

упражнява държавна или обществена длъжност, свързана с 

упражняване на избирателни права на гражданите. Изрично в това 

писмо сме отбелязали задължението на „Информационно 

обслужване” да имат предвид горното и за съобразяване  при 

извършваните от тях бъдещи проверки във връзка с предстоящите 

избори до изтичане на срока на наложеното наказание на лицето. 

Това е от 20.12.2019 г. 

На 23.12.2019 г. с № МИ-00-147 е получен по имейла 

отговорът от „Информационно обслужване” по отношение на това 

лице, с което ни информират, че е било регистрирано като кандидат 

за общински съветник, но съответната партия не е получила 

необходимия минимален брой, за да мине общинската избирателна 

квота, следователно същото лице не е било избрано за общински 

съветник, а също така не е било регистрирано за изборите на 

27.10.2019 г. като член на избирателна комисия, представител на 

партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник на 
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кандидатска листа, наблюдател или анкетьор. Това е отговорът от 

„Информационно обслужване”. 

След като сме направили справка, този отговор не е бил 

препратен до СГП, но за предприетите действия, а именно 

изпращане на писмо до „Информационно обслужване” и 

акцентиране на задължението да следят при последваща проверка, е 

било изпратено като копие до СГП. 

Колеги, предлагам текст на напомнително писмо до СГП, 

което е качено във вътрешната мрежа в папката с моите инициали. 

Описвам това, което сме извършили във връзка с тяхното писмо, че 

сме изпратили писмо до „Информационно обслужване” с оглед 

извършване на справка за лицето, проверка дали заема към момента 

някаква такава длъжност или същото лице е кандидатствало за 

такава. Описал съм, тъй като доста от колегите изразиха мнение, че 

не би следвало да пращаме отговора от „Информационно 

обслужване”, аз съм на противното мнение, но в предходното 

заседание колеги изразиха мнение, че би следвало да опишем какво 

пише в писмото на „Информационно обслужване”, а не да изпратим 

копие от писмото им; така че съм описал текста на писмото на 

„Информационно обслужване” по отношение на това лице – може да 

го погледнете в проекта ми за писмо. 

Ще добавя факта, който казах и преди малко: изпратеното до 

„Информационно обслужване” писмо е с копие до СГП, тоест счита 

се, че колегите са били уведомени за предприетите от нас действия. 

Единствено не са били уведомени за резултатите от тази проверка. С 

това писмо сега ги информираме.  

Също така предлагам да изпратим копие от регистъра, който 

се води в ЦИК на лишените от право да заемат държавна или 

обществена длъжност, свързана с упражняване на избирателните 

права на гражданите. Това да приложим към отговора, който 

изпращаме до СГП. Благодаря Ви. (Шум, реплики.) 



 19 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте доклада, да уведомим прокуратурата с приложение от 

регистъра. (Шум, реплики.) 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Колеги, във връзка с написаното в края 

на писмото от „Информационно обслужване”, предлагам да уточним 

за какъв срок трябва да извършват тази проверка, тъй като срокът е 

от 4.12.2019 г. за срок от една година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по проекта за отговор до СГП. Принципен е въпросът. 

Колегата Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, в тези случаи ЦИК трябва да 

прецени. Ако счита, че ЦИК е сезираният орган, да извърши каквато 

и да е проверка, без да уведомява прокуратурата с копие за 

подготвителните действия, извършва проверката и уведомява от 

свое име като орган. 

Ако ЦИК приеме, че не е органът, който извършва тази 

проверка, да препрати на друг орган или друга организация, която е 

компетентна, с копие до прокуратурата, и оттам нататък да си 

кореспондират организацията с прокуратурата. Това е въпросът, на 

който ЦИК трябва да си отговори: ЦИК ли е органът, или не е? Ако 

е ЦИК, няма защо да се позовава на извършената проверка по 

възлагане от ЦИК. Отговаряме от свое име като орган. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, наистина 

първоначалното писмо е изпратено по компетентност за изпълнение 

съобразно правомощията Ви – т.е. на ЦИК, като съобразим 

наказанието, свързано с лишаване от права на конкретното лице. Пак 

казвам за хронологията на това, което сме извършили. В 

напомнителното писмо СГП изрично пише: уведомете писмено СГП 

за предприетите действия. Затова съм си позволил в отговора на 

писмото да ги уведомим какви действия сме предприели, тоест към 

службата, която извършва проверките по регистрацията на 

различните видове кандидати за различните видове избори сме се 
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обърнали с писмо да направят проверка за това лице. Считам, че 

трябва писмото да е във вида, в който съм го написал, а именно – 

предприетите действия. Обърнали сме се към службата, която 

извършва проверка. Тя ни е отговорила и ние описваме какво ни е 

отговорила. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, аз също се 

присъединявам към това: ЦИК е компетентният орган. Отговаряме: 

така и така стана при извършената проверка. Как си правим 

проверката, си е наша работа и наша отговорност това, което 

посочваме. Ако има неверни данни, тогава ние търсим отговорност 

от този, който ни е извършил справката по сключения договор. 

Съгласен ли сте  да облекчим писмото?  

Колеги,  ако няма друго изказване, процедура по гласуване на 

отговора. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против – 1 

(Ивайло Ивков) . 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да гласуваме и писмото до 

„Информационно обслужване”, с което ги информираме за срока на 

действие на тези наказания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Процедура по 

гласуване на предложеното писмо до „Информационно обслужване” 

АД. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

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

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-00-307 

от 18.05.2020 г. от Бюрото по защита при главния прокурор на 
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Република България е изпратено писмо, в което искат на основание 

чл. 16, ал. 1 и чл. 6, във връзка с чл. 13, ал. 7 от Наредбата за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за 

установяване на конфликт на интереси да им предоставим 

информация дали са налице обстоятелствата по чл. 153, ал. 3, т. 5 от 

Закона за МВР (а именно несъвместимост със служба в МВР е 

налице, когато държавните служители са избрани за президент, 

вицепрезидент, народен представител, член на Европейски 

парламент от Република България, кмет или общински съветник) по 

отношение на 25 лица с посочени 3 имена и ЕГН. Тази проверка или 

информация им е необходима във връзка с проверка на основание на 

чл. 16, ал. 1 от Наредбата за достоверността на обстоятелствата в 

декларациите за несъвместимост, подадени от тези служители при 

постъпването им на държавна служба. 

Изготвил съм писмо до „Информационно обслужване” за 

извършване на такава проверка по отношение на тези 25 лица. 

Моля, ако нямате допълнения или предложения за изменение 

на писмото, да го подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложеното писмо, 

колеги. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

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

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: ЕП-09-82 от 12.05.2020 г. – постановление 

на прокурор от РП – Разград, за едно лице, което е имало двойно 

гражданство, три години е живяло в България и на евроизборите е 

дописано в списъка. Счита, че не е покрило критериите, за да е 

престъпник лицето, защото не е имало субективна страна. 
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Докладвам го за сведение. Съгласен съм с прокурора, че не е 

осъществил  състава на престъпление. 

МИ-09-5 от 11.05.2020 г. до СГП, Следствен отдел. 

Отговорът на писмото е публикуван във вътрешната мрежа в 

папката с моите инициали. Предлагам да го изпратим. Има редица 

зададени въпроси. ЦИК със своята администрация направи справки, 

извади преписи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева). 

 

Колеги, преминаваме към точка седма: 

ДОКЛАД ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУВЕДОМСТВЕНОТО 

ЗВЕНО ЗА ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ И 

ПЪТНА КАРТА ЗА ТОВА ГЛАСУВАНЕ. 

Колегата Андреев има думата. 

 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

постъпили писма с вх. № ЦИК-04-32 от 20.05.2020 г., с което е 

определено лицето, което ще присъства на днешната среща вместо 

титулярът, посочен от МРРБ на Република България, а именно   Ю.   

В., на срещата, насрочена за 14,00 ч. – за сведение. 

Докладвам Ви постъпило писмо с вх. № ЦИК-04-38 от 

20.05.2020 г. от заместник-министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, с което са определени 

двама членове за специализираното звено за техническо осигуряване 

и технически контрол, а именно Ю. К. и Д. П. 

Отделно от това Ви докладвам постъпило писмо с вх. № 

ЦИК-12-14 от 9.05.2020 г., с което Общественият съвет (ОС) ни 
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уведомява, че в специализираното звено от ОС ще участва 

председателят Тодор Гунчев, като впоследствие, в случай че има 

промяна по отношение на представляващия ОС, за това  ще бъде 

уведомена и ЦИК. 

Тъй като вече получихме всички имена, посочени от 

съответните институции, за да може да бъде сформирано 

специализираното звено, Ви предлагам да приемем решение, с което 

да създадем постоянно действащото специализирано звено за 

техническо осигуряване и технически контрол на ДЕГ. Проектът е 

качен във вътрешната мрежа в папката с моите инициали с № 44-26. 

В него виждате изписаните имена на предложените членове на 

звеното. Очаквам редакционни бележки от Ваша страна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Съответства на Закона, 

т. 2 от диспозитива на решението, длъжностни лица са по смисъла 

му. (Шум, реплики.) 

Имате думата, колеги.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам да отпадне второ римско, че 

при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла 

на НК – считам го за абсолютно излишно. Следва от Закона. Не е 

невярно, поне да напишем, че са длъжностни лица, но стига с този 

НК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Звеното е публичен 

орган, който се занимава с публична дейност. 

Колебая се дали в мотивите да не сложим един общ израз: и 

постъпилите предложения от държавни органи. Да е ясно. Общо, 

бланкетно казано, че тези длъжностни лица са предложени от други 

държавни органи. 

Други предложения към проекта за решение, колеги? 

Отпада ли вторият абзац? Предлагам да отпадне втората част. 

Други колеги, други предложения към проекта? 

Ако няма други колеги, моля процедура по гласуване на 

проекта на Решение № 1813 с направените корекции – отпада т. 2, 

изписваме изцяло държавните органи, които са посочили 
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специалисти. Добавяме, че тези лица в звеното са предложени от 

съответни държавни органи. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папката с моите инициали е проектът на пътна 

карта с нанесените промени след проведените вече две обсъждания, 

които бяха отбелязани от мен и колегата Стефанова. Остана 

единствено по отношение на нормативната уредба да бъдат 

добавени допълнително текстовете, които не се съдържат в т. 5. Това 

изброяване отговаря на това, което ние считаме за основни законови 

и нормативни текстове, които имат значение при определянето на 

дейностите, свързани с пътната карта. 

Моето предложение е пътната карта да бъде приета от ЦИК, 

тъй като тя вече многократно беше обсъждана, имаше повече от 

3 обсъждания в работната група. В тази връзка предлагам и проект, с 

който да бъде приета пътната карта. Тя ще претърпи евентуално 

изменения, когато преценим, че е необходимо да бъдат включени 

допълнителни дейности, или така определените етапи в нея 

претърпят  промени заради времево или законово изменение. В тази 

връзка предлагам да не се бавим повече с нея, още повече като 

документ тя е от съществено значение за осигуряване на по-

нататъшните дейности във връзка с изпълнение на § 145 за 

експерименталното ДЕГ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата. 

Колега Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: На стр. 3 последния абзац, по средата има 

изречение, на което му се губи смисълът. Нещо е изпуснато според 

мен. „Създаденото на основание § 145” и т.н.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Независимо че няма. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Имам и няколко други бележки, но ще ги 

дам на хартиен носител. 

Имам и един въпрос, който за мен не е ясен, въпреки че 

толкова обсъждахме пътната карта. В изброените на стр. 5 т. 19 

имаме ли яснота точно как това ще се получи? 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това е в контекста на ал. 14 от 

§ 145, в който пише изискванията към самата система. Вътре в т. 19 

е предвидена възможността за наблюдение на изборния процес от 

независими упълномощени лица. Разбира се, това е въпрос, който 

тепърва ще трябва да бъде решен с техническото задание за тази 

система, изграждането на системата да може да позволява и това 

нещо, тоест в процеса на гласуването да има възможност за 

наблюдаване. Това е изискване на § 145, ал. 14, от което не бихме 

могли да избягаме, тъй като това е рамката, въз основа на която 

трябва да бъде изградена самата система. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колегата Стефанова 

има думата. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в проекта на ДАЕУ за 

изграждане на пилотен проект за ДЕГ има предвидено изграждане, 

разработване и внедряване на две нови електронни административни 

услуги – регистрация на наблюдател за ДЕГ – по повод питането на 

госпожа Цанева, както сме предвидили в етап 5 ЦИК да приеме 

правила за провеждане на ДЕГ при експерименталното ДЕГ, където 

ще предвидим и начина за осъществяване на т. 19. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колегата Бойкинова 

има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, съгласно § 145, 

ал. 1 – да, предвидена е възможност от законодателя в три избора, 

включително и в частични избори да се проведе експериментално 

ДЕГ. Законодателят обаче изрично не е посочил точно в кои избори, 

за разлика от Изборния кодекс  преди измененията от 2019 г. Тогава, 

знаете, текстът беше: при всички избори след 2018 г. се провеждат 

тези експерименти. 



 26 

Считам, че именно във връзка с това в ал. 2 е предвидено 

задължение на ЦИК да приеме пътна карта, като под пътна карта аз 

разбирам включително да определим изборите, в които следва да се 

проведе това ДЕГ като експеримент. 

В същото време ние сме партньор по проект с Държавна 

агенция „Електронно управление” с именно същия предмет – 

изграждане и внедряване на система за ДЕГ. Съгласно предложения 

ни проект ние се задоволяваме на този етап само да посочим 

периода – 2020 – 2023 г., без да сме категорични и сигурни дали за 

произведените избори в тези период ще бъде готова системата по 

проекта и ние ще можем да го реализираме. 

В този смисъл подкрепям изразеното становище от колегата 

Андреев, че тази пътна карта неминуемо ще претърпи промени 

именно с оглед на това на кой етап ще бъде осъществен проектът, в 

който ЦИК е партньор. 

В тази връзка да Ви кажа, че на следващото заседание ще има 

и отговор по заявлението на „Гражданска платформа”, чийто 

предмет на това заявление/питане беше приемането на пътна карта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

Многократно обсъждахме проекта за пътна карта. 

Колегата Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Основните нормативни актове, 

независимо че впоследствие нормативната рамка може да претърпи 

промяна,  са: Изборният кодекс, Наказателният кодекс, Законът за 

електронното управление, Законът за електронните документи и 

електронните удостоверителни услуги, Законът за българските 

лични документи, Законът за електронната идентификация, Законът 

за киберсигурността, Регламент 910 от 2014 г., двете препоръки на 

Съвета на Европа REC 2004/11 и CM REC 2017/5 от 5.07.2017 г., с 

която е отменена първата, съответно Законът за обществените 

поръчки, Законът за защита на личните данни, Наредбата за общите 

изисквания за мрежовата електронна сигурност, актуализираната 

Стратегия за развитие на електронното управление в Република 
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България, което съдържа пътната карта към е-демокрация, тоест е-

управлението. 

Това са текстовете, които предлагаме да бъдат изброени. 

Голяма част от тях са включени в т. 5. Ще добавим допълнително 

тези, които ги няма, заедно със съответните данни от обнародването 

и измененията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли други 

допълнения по нормативните документи? Включени са законите, 

стратегията, подзаконови актове и регламенти и директиви, които 

касаят електронното гласуване. Включени са и защитата на данните, 

обществените поръчки и всички закони, свързани с електронни 

документи, идентификация и е-управление. 

Други допълнения към проекта за пътна карта, който 

предстои да приемем? (Шум, реплики.) 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Пътната карта ще бъде като 

приложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания? 

Няма. 

Моля,  процедура по гласуване на Решение 1814, с което 

ЦИК приема пътната карта за експерименталното ДЕГ. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева), против – 1 (Кристина Стефанова). 

Има думата колегата Стефанова – обяснение на отрицателен 

вот. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, гласувах „против” 

единствено и само защото ЦИК не се съгласи с моето предложение, 

което е концептуално. В хронологията на етапите моето мнение е, че 

преди окончателното реализиране на проекта на ДАЕУ за пилотния 

проект би трябвало да се осъществи експериментално ДЕГ, както е 

предвидено и по самия проект за провеждане на експериментално 



 28 

ДЕГ съгласно § 145 и реализиране на етап 3 там да бъде 

хронологично осъществено експерименталното ДЕГ. 

 

Колеги, преминаваме към осма точка: 

РАЗНИ. 

Колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Благодаря, госпожо председател. 

Връщаме се към останалите от миналия път документи за 

запознаване. 

Единият е предложението за протоколно решение, с което да 

публикуваме изпратения ни от Обществения съвет протокол от 

тяхното изнесено заседание от 3.03.2020 г. Взетите решения на това 

заседание да бъдат отразени в рубриката „Обществен съвет”, 

включително персоналните, изборът на Стоил Цицелков за 

заместник-председател на мястото на Михаела Доцова; замяната на 

представляващата „Сдружение на гражданите” Веселина Кирилова с 

Мария Тренчева и Димитър Генчев и замяната на представляващия 

Сдружение „Нова алтернатива” Стефан Марков с Росица Матева. 

Колеги, още веднъж може да забавим това с още едно 

заседание, но аз не виждам особен смисъл. Това са решения, които 

те са взели. Колегата  Ивков имаше съображения, свързани с това да 

прегледа самия протокол. Това, което той установи, е, че няма номер 

на протокола и че не е подписан. Номерацията на протоколите е 

последователна и всъщност ние задаваме номерацията. В момента 

сме на протокол 76. Би следвало следващият публикуван да бъде 77. 

Колкото до подписа, не успях да открия дали има сканирани 

копия от тези протоколи, които да са подписани. Не виждам 

проблем да се публикува не сканиран, а набран протокол, такъв, 

какъвто винаги е публикуван до № 76. Това е едното ми 

предложение за протоколно решение. С това решение да оповестим 

на страницата на ЦИК в рубриката „Обществен съвет” действията, 

които те са приели на заседанието и са ни уведомили коректно 

според мен. (Шум, реплики.) 
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Това са неща, които те са решили на изнесеното заседание. 

мисля, че е редно да ги отразим. Няма смисъл да бавим. Трябва все 

някога да ги оповестим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За втори път ги 

докладва колегата Баханов. Има ли друго предложение? Не виждам. 

Колеги, моля, процедура по гласуване на протоколно 

решение, с което да качим на страницата на ЦИК настъпилите 

промени в ръководството на Обществения съвет при ЦИК. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мирослав 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Второто ми предложение е за 

писмо, което съкратих максимално, преди това се опитах да направя 

различна мотивировка. Текстът на писмото е следният: Във връзка с 

постъпилото от вас писмо Ви уведомяваме, че ще отразим приетите 

от Вас решения на страницата на ЦИК. 

Тук е важното: ЦИК очаква да бъде актуализиран съставът на 

Обществения съвет. 

Актуализация на състава не е правена от създаването му. 

Смятам, че това е достатъчно основание да се направи преглед на 

пълномощията и състава. Допълнителното нещо, което може да се 

спомене, е да напомним, че до края на календарната година 

юридическите лица с нестопанска цел са задължени да направят 

регистрация в Агенцията по вписванията.  

Можем да не им напомняме, а само да изискаме да направят 

актуализация, тъй като не са правили такава от 6 години, това е 

много време. (Шум, реплики.) 

Би трябвало да има такова нещо, даже два варианта, 

предишния и този, сменения. 43-1 и 43 са два варианта на едно и 

също. 
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Ясно е, че актуализация може да означава различни неща. 

Важно е да изискаме от тях. Те по някакъв начин трябва да решат 

как да я извършват. Това имам предвид под „актуализация”, тъй като 

те са автономни. Ние пряко не надзираваме работата им. 

Те са имали в рамките на това изнесено заседание… (Шум, 

реплики.) 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Представете ни актуално състояние 

относно представителната власт на всички сдружения, участващи в 

състава на Обществения съвет. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Добре, данни за представителната 

власт. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Правя предложение последният 

абзац на това писмо да отпадне. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам това предложение. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не сме тези, които трябва да им 

казваме какво да направят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания по 

проекта за писмо? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: ЦИК изискваме да ни представят 

информация. (Шум, реплики.) 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: При мен в папката са постъпвали 

писма, с които Сдружение на гражданите е поискало смяна и то е 

подписано от представляващия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Димитров, моля 

да чуем текста изцяло. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: „Във връзка с постъпило от Вас 

писмо с вх. № 12-13 от 12.03 на ЦИК, с което ни уведомявате за 

настъпилите промени в състава на Обществения съвет и приетите 

изменения в Правилата за дейността на Обществения съвет, следва 

да ни представите данни/актуална информация за представителната 

власт на организациите, които са членове на Обществения съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Процедура по 

гласуване на писмото до Обществения съвет към ЦИК. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Колегата Цанева има думата. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви за сведение писма, 

които сме получили на електронната поща на ЦИК. 

Писмо от Националната изборна комисия на Република 

Корея, с което ни информират, че са провели техните избори за 

национално събрание на 15.04.2020 г. и във връзка с това желаят да 

споделят техния опит по провеждане на избора. Изготвили са 

подробен видеоклип, материал за провеждането на тези избори в 

Корея. Ще качим писмото в рубриката „Международна дейност”, за 

да може всеки от колегите, който прояви интерес, със съответния 

линк да види този видеоматериал. 

Докладвам Ви за сведение писмо с покана, получено чрез 

АСЕО от председателя на Избирателната комисия на Сърбия. 

Поканата е за участие в избори, които ще се проведат на 21 юни т.г. 

Изборите са парламентарни, местни и провинциални. Срокът за 

потвърждаване на участие или за наблюдение е 10.06.2020 г. 

Докладвам Ви за сведение и запознаване писмо от 

Международния център за парламентарни науки, ситуиран в Англия, 

с което ни уведомява, че ще се проведе обучение по стратегически 

реформи на изборните процеси. Центърът е въвел и нов вид на 

обучение. Дават видовете и таксите за присъствено обучение, 

виртуално обучение и чрез мейли. 

Докладвам Ви писмо от председателя на Постоянната 

избирателна комисия на Румъния, с което ни информира, че тази 

година трябваше да бъдат проведени местни и парламентарни 

избори в Румъния. Поради Ковид-19 те са или на стенд-бай, или 

отложени във времето, както и международните мероприятия. 

Независимо че засега няма такива дати, постоянната комисия не е 
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спряла своята дейност в изборните процеси, но ни информират, че 

няма да могат да организират каквито и да било международни 

събития или двустранни срещи. 

Докладвам за сведение, тъй като го получихме вчера и съм 

дава въпросника за превод, писмо от Съвета на Европа. На 

въпросника трябва да отговорим. Групата ще се събере, за да 

подготвим въпросите и на следващото заседание да ги представим 

на вниманието на Комисията за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колега 

Андреев, заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, на предходно 

заседание Ви докладвах постъпило писмо чрез омбудсмана на 

Републиката с вх. № ЦИК-00-297 от 14.05.2020 г., с което ни се 

препраща писмо от господин Долапчиев като председател на Съюза 

на слепите в България, с което се предлага да бъдат взети предвид 

препоръките, които правят те по отношение на машинното гласуване 

с оглед да се осигури възможността на хора с увреждания на 

зрението да гласуват с машините, тоест да имат възможността да 

направят информиран избор при гласуването чрез специални 

скринове или бутонно или сензорно гласуване. Има няколко 

препоръки. 

Тъй като това писмо е изпратено едновременно както до 

омбудсмана на Републиката, така и до Комисията за защита от 

дискриминация, същото писмо Ви го докладвам, с вх. № ЦИК-00-

308 от 19.05.2020 г., което ни е препратено този път от КЗД, с оглед 

на което предлагам да остане само за сведение, тъй като от 

предходното заседание предоставихме писмото на групата за 

машинно гласуване да го имат предвид евентуално при бъдещата 

обществена поръчка за машините да може да се види могат ли да 

бъдат съобразени тези препоръки, да бъдат взети предвид при 

осигуряването на машините за гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин 

Войнов, заповядайте. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-309 от 

19.05.2020 г. и съответно № 309-1 и 309-2. Писмото е от Имена.БГ 

АД. С него ни уведомяват, че на 17.08.2020 г. изтича срокът на 

поддръжка на нашия домейн цик.бг, изписано на кирилица.  

Ще припомня, че ЦИК разполага с още два домейна: cik.bg, 

изписано на латиница, и цик.bg. С протоколно решение от 

12.03.2020 г. не продължихме срока на действие на тези два домейна 

с три години. Тъй като сега изтича срокът и на третия домейн, 

предлагам с протоколно решение да продължим срока на действие и 

на този домейн и да одобрим за тази цел разход от 72 лв. с ДДС. 

Това е предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА:: Колеги, 

процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам писмо с вх. № ЦИК-00-311 от 

19.05.2020 г. Писмото е от F.Sekure.Corporation и е относно проблем 

с антивирусния софтуер на F.Sekure под Linux. Тъй като в ЦИК не 

ползваме компютри с Linux, докладвам това писмо за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във 

връзка със сформираната комисия и възобновяването на конкурса за 

длъжността главен експерт информационни и комуникационни 

технологии, във вътрешна мрежа е публикуван протокол от 

проведено заседание на комисията на 14.05.2020 г., на което 

заседание разгледахме документите на подалите кандидати, които са 

трима. Двамата отговарят на изискванията, единият не отговаря на 

изискванията във връзка с образователен ценз и професионален 

опит. 
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Комисията реши, че тестът и интервюто ще бъдат проведени 

на 28.05.2020 г., четвъртък, от 14,00 ч., като двамата кандидати ще 

бъдат уведомени за това, както и протоколът ще бъде публикуван на 

официалната страница на ЦИК. Намират се във вътрешна мрежа в 

моя папка, процедура главен експерт ИКТ. 

Към протокола има проект за публикуване на съобщение на 

страницата на ЦИК, в който указваме часа и датата за провеждане на 

теста като следващ етап от процедурата по подбор на кандидатите за 

длъжност главен експерт ИКТ. 

Моля, процедура по гласуване публикуването на Протокол № 

1 от Комисията за подбор на длъжността главен експерт ИКТ, както 

и публикуването на съобщение за това. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

Колеги, с вх. № ЦИК-00-300 от 14..05.2020 г. сме получили 

писмо от Националния статистически институт с информация за 

средната месечна заплата в обществения сектор по месеци за 

първото тримесечие на 2020 г. 

Колеги, във вътрешна мрежа в папката с моите инициали е 

публикуван проект за отговор на Министерството на финансите във 

връзка с докладвано писмо от предходно заседание ЦИК-04-35 от 

12.05.2020 г., с което изискват от нас информация за броя на 

служителите, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж 

и възраст общо за системата на първостепенния разпоредител с 

бюджет. 

Подлагам на гласуване отговора с писмо до МФ във връзка с 

исканата информация. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,  

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, получили сме запитване 

чрез електронната поща на ЦИК МИ-06-289 от 12.05.2020 г. от М.  

С.   – главен експерт Касов отчет в община Първомай, с което тя ни 

пита във връзка с взето решение на ОИК – Първомай 177-МИ от 

12.03.2020 г. за назначаване на един специалист експерт и един 

специалист технически сътрудник при провеждане на частични 

избори за кмет на кметство в с. Брегово, съгласно кое решение 

трябва община Първомай да изчисли полагащото се възнаграждение 

на специалистите към ОИК и възнагражденията и осигурителните 

вноски от държавния бюджет ли ще бъдат, или за сметка на 

общинския бюджет. Във вътрешна мрежа в папката с моите 

инициали Ви предлагам проект на отговор на запитването на 

госпожа С., в което казваме, че  частичните избори са насрочени за 

14.06.2020 г. Във връзка с това решение на ОИК – Първомай 177-

МИ от 12.03.2020 г. опада необходимостта от прилагането му. 

Размерът на възнагражденията на специалистите при 

провеждане на частични и нови избори се определя с решение на 

ЦИК в съответствие със сроковете по хронограмата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Има ли бележки по 

проекта за отговор? Ако няма друго мнение, моля,  процедура по 

гласуване. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,  

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

Госпожа Дюкенджиева. 

 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, за сведение на 

ЦИК сме получили 6 броя укази от президента на Република 

България за насрочване на частични и един нов избор на населени 
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места. Те вече са публикувани, всичките са за 27.09.2020 г. Това са 

кметство Водица, община Попово, кметство Водно, община Дулово, 

което е новият избор; кметство Острец, община Търговище, 

кметство Кралево, община Търговище, кметство Бохот, община 

Плевен, и частичен избор за кмет на община Стрелча. Всички тези 

укази са обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 45 от 15.05.2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако не са качени на 

страницата на ЦИК, трябва да бъдат качени на съответното място. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, както обещах 

миналия път, в папката за днешното заседание извън нашите отдолу 

има решения за местни избори, качила съм принципните решения, 

които ЦИК е приела през октомври миналата година при общите 

избори. Бях обещала да се качат. 

Уважаеми колеги, спомняте си, че още през март  2020 г. 

ЦИК беше изпратила писмо до Националната служба за охрана във 

връзка с подписване на договор за още една година. В папката с 

моите инициали има качен проект на договор. Предлагам ЦИК да 

приеме протоколно решение, за да подпише този договор с НСО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, изказвания по 

договора, който е идентичен с този от миналата година, за 

безвъзмездна помощ. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, моля да приемем 

протоколно решение и съответно да упълномощим председателя да 

го подпише. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма изказвания, 

колеги, моля,  процедура по гласуване на протоколното решение да 

се сключи договор с НСО за срок от една година за безвъзмездно 

ползване на един автомобил и да ме упълномощите да подпиша 

договора. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,  

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева), против – 1 (Катя Иванова).  

Колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам за сведение постъпило писмо от кмета на 

община Ихтиман за отваряне на запечатано помещение в сградата на 

общината, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за членове на Европейски парламент през 2014 г. Свързах 

се с представителите на общината по телефона. Те междувременно 

са получили нашето допълнително писмо, в което обясняваме, че не 

се налага индивидуално разрешение за разрешаване отварянето на 

запечатано помещение, затова го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колегата Солакова има 

думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

писмо от кмета на община , с което те ни уведомяват за осъществен 

достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали. Тъй като бяха изпратили само това писмо с 

уведомление, от което ставаше ясно, че в помещението се 

съхраняват изборни книжа и материали от 2015 г. – местни избори, и 

Национален референдум, и че е извършена обработка на 

документите и от Националния референдум, а срокът за тяхното 

съхранение не е изтекъл, се свързах със секретаря на общината и се 

уточнихме да ни изпратят допълнително писмото, което са получили 

от Държавен архив. Разбрах, че те са осъществили съответно 

координация с Регионалния държавен архив, извършили са 

експертизата, но документите се съхраняват все още в общинската 

администрация и ще бъдат предадени след изтичане на срока. 

Независимо от това, тъй като официално писмото на Регионален 

държавен архив е само за документите от местни избори, и 

независимо че по телефона направихме уточнение за срока относно 

Националния референдум, аз съм изготвила проект на писмо и Ви 

предлагам да го гласуваме. Текстът е във вътрешната мрежа. Да 
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обърнем внимание, че срокът за съхранение е 5-годишен и тези 

документи от Националния референдум следва да бъдат предадени 

след изтичането на този срок. (Шум, реплики.) 

Уважаеми колеги, с оглед на това, което казвате, не съм 

присъствала на предишното заседание, и тъй като и по телефона съм 

разговаряла със секретаря, и с оглед на писмото, което ЦИК е 

изпратила, Ви го докладвам за сведение. Явно вече всички са 

уведомени за този срок и че трябва да се изчака изтичането му. 

Докладвам Ви докладна записка от госпожа Манолова за 

допълнение към предишна докладна записка от месец февруари, 

допълнението е от 10.03.2020 г. Спомняте си, че във връзка с 

обезпечаване работата в администрацията на ЦИК, за подпомагане 

на дейността на ЦИК беше направено предложение за предоставяне 

на достъп за работа във вътрешната мрежа на Димитър Стойнов – 

старши експерт „Регистри”. В този смисъл за този достъп поискахме 

допълнителна информация, за да преценим и да имаме данни за 

лицата, които имат такъв достъп, за обхвата, обема на този достъп. В 

допълнението към докладната записка има подробно описание. 

Предлагам Ви с оглед на мотивите, посочени в докладната 

записка, да приемем протоколно решение за предоставяне на достъп 

на Димитър Стойнов – старши експерт в администрацията на ЦИК, в 

обема така, както е посочен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,  

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, моля да погледнете втора 

докладна записка във връзка с подаване на уведомления по чл. 62, 

ал. 5 от Кодекса на труда в Национална агенция за приходите. Да 

възложим на госпожа Радостина Цветанова – експерт 
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„Информационна сигурност”, която вече има достъп до електронни 

услуги на НАП, да подаде справка – повторно уведомление за 

прекратяване на трудовия договор на В. Т., считано от 3.10.2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Моля,  процедура по 

гласуване. Не виждам изказвания. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,  

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Докладвам, че въз основа на 

решение на ЦИК за продължаване на процедурата по обявлението за 

обявяване на конкурсна процедура за назначаване на главен експерт 

„Човешки ресурси” имаме уведомление, че е получено в 

„Заплата.БГ”, където е публикувано. Ще се предостави на директора 

на дирекция „Администрация”. 

Госпожа Валерия Бончева е получила писмо от Националния 

статистически институт и го е препратила на госпожа Манолова за 

изпълнение. 

Писмо от ръководителя на одитния екип от Сметната палата. 

Изисква се информация по отношение на председателя на ЦИК, 

мандат 21.03.2014 – 2019 г. Предлагам да изпратим тази 

информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля за гласуване, 

колеги, да изпратим исканите данни на СП, на одитния екип. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,  

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по електронната 

поща е постъпило копие от заповед на председателя на Народното 
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събрание за определяне на месечните възнаграждения на народните 

представители, считано от 1.04.2020 г. Докладвам го за сведение на 

ЦИК и за възлагане на главния счетоводител и на счетоводството за 

съобразяване и предприемане на съответните действия по корекция 

на заплатите. 

Докладвам Ви за сведение писмо от община Завет, област 

Разград относно отваряне на запечатано помещение. Съгласно 

Решение 12-44 на ЦИК за обработка на изборни книжа и материали, 

експертизата им във връзка с предаването им на Държавен архив на 

документи от местни избори 2015 г. 

Докладвам Ви за сведение една оферта от А-1, изпратена по 

електронните пощи на ЦИК във връзка с мобилен интернет. 

Уважаеми колеги, предлагам Ви да вземем протоколно 

решение, което да бъде принципно, за да не се налага всеки път да 

гласуваме, защото не си спомням дали тази година сме получавали 

такива писма – за възлагане на главния счетоводител за 

съобразяване със заповедта на председателя на Народното събрание 

и след получаване на информацията от НСИ за извършване на 

съответните корекции и начисляване на възнагражденията на 

членовете на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте 

процедурата. 

Моля за гласуване на предложеното протоколно решение. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,  

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Приключихме с обявените точки по дневния ред. 

Други колеги имат ли готови доклади? 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа трябва да са публикувани актуализирани Вътрешни правила 

за сключване на гражданските договори в ЦИК. За работно 
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заседание. ще бъде прехвърлено  в папка с моите инициали, за да 

мога отново да Ви припомня, писмо с вх. № ЦИК-00-224 от 

25.03.2020 г. за работна група за обсъждане заедно с правилата и 

всички други приоритетни въпроси, отложени за решаване в по-

подходящ момент за ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колегата Иванова по 

постъпила жалба, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК по електронната 

поща е постъпила жалба, която въпреки че е изписано, че е чрез 

ОИК – Септември,  е изпратена директно до ЦИК, жалба от  

Коалиция „БСП за България”, Партия на зелените, Движение за 

радикална промяна „Българска пролет” срещу Решение № 193 от 

20.05.2020 г. на ОИК – Септември. С посоченото решение ОИК се е 

произнесла по няколко сигнали и жалби, касаещи евентуална 

несъвместимост на кмета на с. Ветрен дол, но решението, приела 

Комисията, е решение по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ от 

Изборния кодекс , т.е. не е постигнато необходимото мнозинство. 

При това положение считам, че в случая налице е решение, с което 

на практика Комисията е отказала да прекрати предсрочно 

пълномощията на кмета, макар и в тази хипотеза. Доколкото 

ЗМСМА изрично предвижда, че по жалбите срещу тези решения на 

ОИК е компетентен да се произнесе съответният административен 

съд, предлагам да препратим тази жалба на Административен съд 

(АС) – Пазарджик, който да се произнесе, тъй като това решение 

подлежи на обжалване по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има 

ли? 

Колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, считам, че много 

избързваме. Първо, в придружителното писмо пише, че преписката 

ще ни бъде изпратена по куриер. Сега ще изпратим едни копия, след 

това ще дойдат оригинали и ние постоянно ще изпращаме. 
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Считам, че следва да се свържем с колегите в ОИК. Жалбата 

е изпратена чрез ОИК. ако те са я изпратили по компетентност на 

АС – Пазарджик, няма смисъл да правим препращания по два пъти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колегата Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, изхождам от 

неофициалната информация до този момент, че следващото 

заседание на ЦИК ще бъде насрочено за следващата седмица. 

В текста на самата жалба има изрично твърдение, че в случая 

не се прилага ЗМСМА. 

Отделно от това не виждам каква е причината да се препрати 

тази преписка на АС. Практика е вече в тези случаи преписките да се 

препращат, защото те няма какво да правят при нас, дори в този 

вариант – дошли по електронната поща. Всички преписки досега сме 

ги препращали с оглед ЗМСМА във връзка с чл. 459 директно на 

административните съдилища. Не смятам, че избързвам. И него ще 

го препратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, предлагам да изчакаме да 

дойде преписката в оригинал, както има такова твърдение от ОИК, 

след което да я изпратим. Не считам, че е нужно. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания, 

други предложения? 

Колеги, оформя се единно предложение да се изпрати по 

компетентност на АС – Пазарджик, преписката. Жалбата – когато се 

комплектова преписката. 

Процедура по гласуване. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Има ли и други доклади извън дневния ред? 
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Колеги, напомням, че в 14,00 ч. имаме работна среща със 

звеното за технически контрол върху ДЕГ. 

Други желаещи? Няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание. 

В 14,00 ч. продължаваме работа със звеното. 

Насрочвам следващото заседание на 28.05.2020 г., следващия 

четвъртък, от 10,00 ч. 

Благодаря. Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 13,45 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 

 

 


