
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 214 

 

 

На 16 юни 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 отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Катя Иванова, Бойчо 

  Арнаудов, Цветанка 

  Георгиева, Ерхан Чаушев 

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

    Докладват: Катя Иванова, Мирослав 

      Джеров, Николай Николов, 

      Таня Цанева, Ерхан  

      Чаушев 

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

наказателни преписки. 

Докладват: Катя Иванова, Мария  

  Бойкинова, Николай  

Николов 

4. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Докладват: Силва Дюкенджиева,  

  Ивайло Ивков, Георги 
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  Баханов 

5. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори. 

Докладва: Таня Цанева 

6. Номенклатура на делата със срокове за съхранение на ЦИК.  

Докладват: Севинч Солакова  

7. Хронограма за новите избори за кметове, насрочени за 27 

септември 2020 г.   

Докладва: Силва Дюкенджиева 

8. Разни. 

Докладват: Емил Войнов, Катя  

Иванова, Кристина 

Стефанова, Николай 

Николов, Таня Цанева, 

Севинч Солакова,  

Димитър Димитров 

      Силвия Стойчева, Таня 

      Цанева, Севинч Солакова 

 

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, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Йорданка Ганчева и Таня Йосифова. 

 

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

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател, и госпожа 

Стефка Стоева – председател на комисията. 
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* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добър ден, 

колеги. Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

за днес. 

Госпожа Стоева е на дело, ще дойде малко по-късно. В отпуск 

са колегите Ганчева и Йосифова.  Господин Баханов ще дойде след 

мъничко. 

Колеги, има качен проект за дневен ред в днешното заседание. 

Моля за други предложения. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Госпожо председателстваща, моля 

да ме включите в точка „Разни“ 

Други предложения?  Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви преписка с 

вх. № ЕП-06-19 от 09.06.2020 г. Всъщност става дума за писмо с 

приложение от кмета на община Кюстендил. Със същото той ни 

уведомява, че във връзка с наше Решение № 1244-МИ ни изпраща 

протоколи за отваряне на запечатано помещение, в което се 
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съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за 

членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 

2019 г., както и протокол за предаване и приемане на изборните 

книжа от ОИК – Кюстендил, мандат 2015 – 2019 г.  в изпълнение на 

друго наше Решение № 617-МИ от 15.08.2019 г.  

Всъщност освен протокол за предаване и приемане на 

изборните книжа от Общинска избирателна комисия от предходен 

мандат, има още осем броя протоколи, от които става ясно, че на 

12.12.2019 г., на 16.01.2020 г., на 10.03.2020 г. и на 05.06.2020 г. – на 

четири пъти във връзка с искания, направени от Районна 

прокуратура – Кюстендил, е било отваряно помещението, за да 

бъдат извадени избирателни списъци и други изборни книжа и 

документи, които са били необходими във връзка с разследването на 

Районна прокуратура, след което още на същия ден помещенията са 

били запечатани. 

Докладвам ви преписката за сведени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви,  

госпожо Иванова.  

 Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община 

Любимец с вх. № МИ-06-356, с което ни изпращат протокол за 

определяне на материали за извършване на експертиза и предаване 

подлежащи на архивиране книжа от изборите за членове на 

Европейски парламент от 2014 г., избори за народни представители 

2014 г., и  национален референдум от 2013 г. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам писмо с вх. № МИ-06-357 от 11.06.2020 г. от кмета 

на община Бойчиновци, с което ни предоставят заповед на кмета за 

определяне на длъжностни лица от общинската администрация за 
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сформиране на комисия, както и че са предали книжата от изборите 

за общински съветници и кметове през 2015 г. на Държавен архив – 

гр. Монтана. 

Докладвам го също за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг доклад 

имате ли в тази точка,  господин Арнаудов? Нямате. 

 Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

преписка с вх. № МИ-06-355 от 10.06.2020 г., която съдържа писмо 

от кмета на община Бяла Слатина с приложени към него заповед за 

определяне на комисия, която да извърши отварянето на запечатано 

помещение и протокол за действията на комисията. 

Основанието за отваряне на помещението е предаване на 

изборни книжа от проведените избори за общински съветници и за 

кметове през октомври 2015 г. и от частични избори за кмет на 

кметство в с. Галиче от 2018 г. на Държавна агенция „Архиви“. 

Отварянето на помещението и в изпълнение на решение на 

Централната избирателна комисия № 1244. Спазени са всички 

дадени указания. 

Докладвам ви преписката за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря,  

госпожо Георгиева. 

 Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам преписка с вх. № МИ-06-354 от 

10.06.2020 г. от кмета на община Рудозем, която сме получили в 

изпълнение на наше Решение № 1392 и № 1393 документи във 

връзка с унищожаване на изборни книжа и материали с изтекъл срок 

със съответното писмо от Държавен архив, акта за освобождаване и 

заповедта. 
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Моля, госпожо председателстваща, да ме включите в 

следващата точка – искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре,  господин 

Чаушев. 

Колеги, има ли други колеги с доклади по точката за отваряне 

на запечатани помещения? Не виждам. 

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило 

искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Белово. Искането 

е постъпило с вх. № МИ-27-207 от 11.06.2020 г. Всъщност искането 

за изплащане на възнаграждение е за четири дежурства, 

осъществени от председателя на комисията на 11 май, 15 май, 18 май 

и 22 май. Първото от тези дежурства е осъществено за 

окомплектоване и изпращане на административна преписка на 

Административен съд – Пазарджик, във връзка с постъпила жалба 

против решение на ОИК. Второто дежурство е за изготвяне на 

писмен отговор и становище във връзка с образувано 

административно дело № 500/2020 г. по описа на Административен 

съд – Пазарджик. Дежурствата на 18 май и 22 май са за явяване в 

открито съдебно заседание по посоченото дело.  

Преписката е окомплектована с всички необходими документи 

съгласно нашето решение. Има и счетоводна справка и контролен 

лист. 

Предлагам да бъде изплатено възнаграждение в размер на 

255,36 лв. за осъществените четири дежурства. 



7 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други 

предложения има ли? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение за 

изплащане на възнаграждението на ОИК – Белово. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ МИ-27-206 от 10.06.2020 г. Искането е за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Мадан, във връзка с проведено заседание 

на 08.06.2020 г. Въпросното заседание от 08.06.2020 г. е по повод 

прекратяване пълномощията на избран общински съветник поради 

това, че си е подал оставката, и обявяване за избран на общински 

съветник – следващия в листата, както е по списък. 

Искането е комплектовано със справка за проведеното 

заседание на ОИК – Мадан, на 08.06.2020 г., Решение № 98 от 

08.06.2020 г. на ОИК – Мадан, както и протокол от проведеното 

заседание на Общинската избирателна комисия, подписано от 

присъствалите членове. 

На самото заседание са присъствали председател, заместник-

председател, секретар, както и седем членове. Преписката е 

окомплектована в цялост, като към нея се приложени контролен 

лист под съответния номер, както и счетоводна справка под № 231 

за размера на исканите възнаграждения, който размер в цялост е 

550,62 лв. ведно с осигурителните вноски. 



8 

 

Предлагам да вземем протоколно решение, с което да одобрим 

така направеното искане за възнаграждение на ОИК – Мадан. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря,  

господин Джеров. 

Колеги, има ли друго предложение? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване на протоколното 

решение. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

постъпило е искане с вх. № МИ-27-205 от 09.06.2020 г. от 

Общинската избирателна комисия – Плевен, за изплащане на 

възнаграждение във връзка с проведено дежурство и проведено 

заседание. Дежурството е проведено на 02.06.2020 г. Участвали са 

двама членове на комисията. Целта е била подготовка на 

заседанието. 

Заседанието е проведено на 03.06.2020 г. Разгледана е една 

точка в дневния ред, а именно молбата на  господин Генади Динков 

за изплащане на изпълнителен лист в размер на 500 лв. 

Молбата е представена като доказателство. Преписката е 

окомплектована в цялост. За дежурството и заседанието, в което са 

участвали 14 члена на комисия, се търси обща сума в размер на 

884,45 лв. 

Предлагам протоколно решение за утвърждаване на този 

разход. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

друго предложение освен предложението на докладчика за 

изплащане на възнаграждението на ОИК – Плевен? Не виждам 

други предложения. 

Моля, процедура по гласуване на протоколно решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева);  против – 2 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 

Чаушев).  

Предложението се приема. 

 Господин Николов, заповядайте за следващия Ви доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам отново от Общинска 

избирателна комисия – Плевен, искане с вх. № МИ-27-209 от 

12.06.2020 г. Искането е за проведено дежурство от председател и 

член на комисията на 05.06.2020 г. и съответно за проведено 

заседание на 08.06.2020 г. На двете мероприятия е разгледан въпрос 

за изготвяне на становище на комисията по повод на постъпила 

касационна жалба от страна на лице, което е участвало в делото пред 

Административен съд – Плевен, срещу Решение № 283 от 25.06.2020 

г. по дело № 292/2020 г. 

Колегите са изработили становище по касационната жалба, 

което е прието, съответно в срока е постъпило въпросното 

становище. 

Преписката е окомплектована в цялост. Предлагам в този 

случай да се приеме решение за утвърждаване на разход в размер на 

937,65 лв. за дежурството и за заседанието – съответно на 5 и 8 юни 

– в общ размер ведно със съответните осигурителни вноски. 

Това е предложението ми. Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за 

изплащане на възнаграждението на ОИК – Плавен. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-197 от ОИК – Вълчи 

дол, област Варна. Искането е за проведени две заседания на ОИК – 

Вълчи дол във връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на 

кмет на кметство Брестак поради смърт. 

Има счетоводна справка, както и контролен лист. Сумата е в 

размер на 1375,22 лв. за двете заседания с осигурителните вноски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

предложението за изплащане на възнаграждение на ОИК – Вълчи 

дол. Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

 

Господин Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № МИ-

27-208 от 12.06.2020 г. Получили сме искане за изплащане на 

възнаграждение за проведено заседание от ОИК – Разград, на което 

са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и осем членове. Разглеждали са сигнал по отношение на 

несъвместимост на общински съветник и съответно са искали 

документите. 

Поради това и на основание т. 1, буква „к“ от наше Решение 

№ 1685-МИ от 20.11.2019 г. предлагам да им се изплати това 

възнаграждение в размер на 661 лв., като по преписката има 

счетоводна справка и съответния контролен лист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други 

предложения за изплащане на възнаграждението на ОИК – Разград?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Таня Цанева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, има ли други доклади в точката за изплащане на 

възнаграждения? Не виждам. 

 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

 Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, припомням, че на 

04.06.2020 г. в Централната избирателна комисия е получено 

съобщение от Софийски районен съд за изготвено решение, с което 

е отменено наше Решение № 547-ЕП от 16.07.2019 г. Докладвано е 
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съобщението на 09.06.2020 г., като със свое протоколно решение 

Централната избирателна комисия е решила, че ще подаде 

касационна жалба срещу това решение като неправилно.  

Проект на касационна жалба е изготвен и е качен във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Моля да се запознаете 

с него и, ако имате някакви предложения, съм готова да ги обсъдим. 

В жалбата са изложени подробни съображения защо считаме, 

че решението на Софийски районен съд е неправилно. Наред с 

изложените от съда мотиви за допуснати съществени процесуални 

нарушения при нашето отменено решение, традиционно свързани с 

това, че актът не е съставен в присъствието на нарушителите и 

другите специфични особености по процедурата по чл. 496 до чл. 

498 Софийският районен съд е изложил и мотиви в смисъл, че 

Централната избирателна комисия не е аргументирала достатъчно 

задълбочено защо не е приела случая за маловажен. В касационната 

жалба са изложени и такива съображения – защо не сме приели, че 

случаят е маловажен. 

Има и изложени мотиви за това, че от обективна и субективна 

страна нашето решение, имащо характера на наказателно 

постановление, съдържа всички реквизити. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви.  

Колеги, чухте доклада на госпожа Иванова. Виждате 

касационната жалба.  

Колеги, има ли други предложения по предложения проект на 

касационна жалба? Не виждам. 

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева);  

против –   няма. 
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Предложението се приема. 

 Госпожо Иванова, заповядайте за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, припомням ви, че на 28 

май 2020 г. ви докладвах една преписка с вх. № МИ-15-317 от 

19.05.2020 г., постъпила от ОИК – Белово. Със същата преписка ни 

беше препратена молба и ксерокопие на изпълнителен лист, издаден 

по административно дело № 133 от 2020 г. на Административен съд 

-  Пазарджик, с който Общинската избирателна комисия в 

качеството на ответник е била осъдена да заплати на ПП ГЕРБ сума 

в размер на 720 лв., представляваща разноски за адвокатски хонорар. 

Ако си спомняте, тогава Централната избирателна комисия 

прие протоколно решение да изискаме оригиналния изпълнителен 

лист. Същият изпълнителен лист ни е препратен. Във връзка с това, 

че в молбата се искаше разноските да бъдат изплатени на 

процесуален представител на ГЕРБ, ние се обединихме около това, 

че трябва да се изготви писмо до ПП ГЕРБ, с което да поискаме да 

бъде посочена банкова сметка, по която да бъде преведена тази сума 

от 720 лв. 

Проект на такова писмо е изготвен и е качен във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали. Предлагам да изпратим писмото, с 

което да изискаме такава банкова сметка, по която да бъде преведена 

сумата. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

виждаме проекта на писмо, предложено от докладчика. Има ли 

други предложения? Не виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева);  против –   няма. 
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Предложението се приема. 

 Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило Определение от Административен 

съд – София – град. Производството е образувано по жалба от 

Сдружение „Гражданска платформа“ срещу мълчалив отказ на 

Централната избирателна комисия за предоставяне на достъп до 

обществена информация. Делото е насрочено за 05.08.2020 г. С 

Определеното ни е дадена възможност съгласна разпоредбата на чл. 

163, ал. 2 от АПК да предоставим писмен отговор и съответно да 

приложим към него доказателства. 

Изготвила съм отговор до АССГ, който се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, с изложени твърдения 

и съображения за недопустимостта на жалбата, тъй като към 

настоящия момент не е налице мълчалив отказ. Централната 

избирателна комисия се е произнесла, макар и в 

извънзаконоустановения срок. Предоставила е исканата информация 

за достъп, поради което считам, че не е налице правен интерес от 

сдружението да обжалва мълчаливия отказ, тъй като жалбата се 

явява и безпредметна. Актът е благоприятен за жалбоподателя, 

предоставена е информацията и считам, че това обуславя 

недопустимост на търсената съдебна защита. 

Поради това считам, че делото следва да бъде прекратено. 

Съответно прилагаме на съда отговора на Централната избирателна 

комисия, с който предоставихме обществената информация, искана 

от жалбоподателите и препис от становището за страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Има ли други предложения, колеги, по отговора 

на исковата молба? Не виждам. 

Моля, тогава, процедура по гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е проект № 4435 и той е относно 

налагане на административно наказание на И. Д. Х. в качеството му 

са едноличен собственик на капитала и управител на „Пиринско 

ком“ ЕООД за нарушение на изискванията на чл. 205, ал. 5 от 

Изборния кодекс. 

Всъщност, поправям се. Налагане на административно 

наказание на „Пиринско ком“ ЕООД. Налага се имуществена 

санкция за това, че на втори тур на изборите за общински съветници 

и за кметове на 03.11.2019 г. на информационния сайт на „Пиринско 

ком“ е публикувана информация за наличието на резултати от 

проучване в изборния ден с подзаглавие „Изненада в крепост на 

Цветанов – Благоевград, Камбитов отстъпва с 45 процента кметския 

пост на Томов – 52 процента.“  

С акт за административно нарушение госпожа Стоева въз 

основа на решение на Централната избирателна комисия № 1651 е 

съставила акт за установяване на административно нарушение № 42-

МИ от 04.11.2019 г. За нарушение на разпоредбата на чл. 205 е 

предвидено наказание имуществена санкция. 

Предлагам тя да бъде в размер на 2000 лв. Установеното 

нарушение се доказва от констатираните факти в акта за 

установяване на административно наказание, както и от копие от 

страницата на „Пиринско ком“. 
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Считаме, че случаят не е маловажен с оглед на високата 

степен на обществени отношения, които се засягат. Това са избори и 

обявяването на предварителните данни от резултатите е забранено 

не само в изборния ден, но и в предизборния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Уважаеми колеги, 

понеже сега идвам от Районния съд, беше делото за налагане на 

санкция на  господин Зюмбюлев и качване на социологически 

проучвания на сайта на „24 часа“, нямате представа колко доводи, 

колко пространни, колко дълги, колко пункта от нашето решение. 

Ние трябва да сме разумни, да ги обсъдим и да съобразим как да 

изготвяме нашите актове. След като имаме доводите на другите 

страни, аз ги чувам през ден в Районния съд, ако не ги съобразим, те 

ще продължат. Част от тях са много интересни. Аз мисля, че трябва 

да ги съобразим, защото и съдът ги съобразява. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения по този проект на решение? Други предложения, 

колеги, по проекта за решение? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1825-МИ. 

 Госпожо Бойкинова, имате думата за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

призовка от Пловдивския административен съд, с която ни 

уведомяват, че на 03.07.2020 г. от 10,05 ч. е насрочено дело по 

административно     дело    №    898/2020  г.     Това    е    господин Ц. 
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Ц. срещу Централната избирателна комисия с предмет обезщетение 

по ЗОДОВ.  

Колегата Иванова осъществяваше процесуалното 

представителство. Ако си спомняте, на предишното заседание ние 

приехме становище да не се осъществява процесуално 

представителство, да изпратим писмено становище, с което да 

поискаме да ни се даде възможност в случай че се представят нови 

доказателства, да ни се удължи срокът за вземане на становище с 

оглед тяхното оспорване. В резултат на това съдът дава възможност 

на Централната избирателна комисия да се запознае с представените 

нови писмени доказателства в заседанието, което се е провело на 

26.05.2020 г., и определя срок до следващото съдебно заседание да 

се запознаем с новите доказателства. 

Колегата Иванова мисля, че ще продължи по делото и ще ни 

запознае с доказателствата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други 

предложения?  

КАТЯ ИВАНОВА: Само да ви кажа за сведение. Благодаря 

на колегата, който представлява  господин Ц. Той ми препрати 

четири броя писмени доказателства и аз своевременно съм ги 

предоставила на нашите юрисконсулти. Те са във връзка с 

получавани от него възнаграждения през спорния период от време. 

Както и досега, ще се ангажирам с изготвяне на молба-

становище, което да изпратим до следващото по делото съдебно 

заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, 

госпожо Иванова.  Госпожо Бойкинова? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали има три писма. Едното е до кмета 

на район Сердика и то е във връзка с това, че Централната 

избирателна комисия своевременно е изпратила три акта за 
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установяване на административно нарушение за предявяване и 

връчване на ПИК НЮЗ ЕООД. Това са акт № 40, 44 и 46-ЕП. Те са 

от изборите за Европейски парламент. Първоначално те бяха 

изпратени до кмета на район Средец. Кметът на район Средец ги е 

препратил по компетентност на кмета на район Сердика. Уведоми 

ни за това и аз съм ви докладвала. Но същите не са върнати в 

Централната избирателна комисия. Предвид и сроковете по ЗАНН 

предлагам да изпратим писмо до  господин инж. Т. К., който 

незабавно да ни информира за действията по връчването на актовете 

и да ни върне административните преписки ведно с актовете за 

установяване на административно нарушение.  

Ще ви докладвам и второто, и третото писмо и ще ви моля  ан 

блок да ги докладвам, защото те са идентични.  

Второто е до кмета на район Триадица. Там сме изпратили 

актове № 47, 48, 49, 50, 51, 52-МИ за връчване на БТВ медия груп и 

по същия начин искаме незабавно да ни информират относно 

действията, които са извършили по връчването на актовете за 

установяване на административни нарушения. 

Третото писмо е до управителя на телевизия ЕВРОКОМ 

ЕООД. Там сме изпратили акт № 28-ЕП от изборите за Европейски 

парламент за предявяване и връчване на акт за установяване на 

административно нарушение на Николай Бареков в качеството му на 

кандидат за член от кандидатската листа на Движение „Презареди 

България“. По същия начин изискваме незабавно да ни информират 

за действията по връчването и да ни се предостави 

административнонаказателната преписка с оглед изтичащите 

срокове по ЗАНН за предприемане на по-нататъшни действия от 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. 
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Моля, процедура по гласуване и на трите писма. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали можете да се запознаете със 

справка за насрочени дела за периода 15.06.2020 – 25.06.2020 г., 

която е в табличен вид.  

Уведомявам ви, че за 19.09.2020 г. , в петък, от 9,30 ч. имаме 

насрочено дело в Административен съд – София – град. 

Процесуалното представителство от страна на ЦИК ще се осъществи 

от колегата Николов. 

Предлагам ви по пет дела да упълномощим юрисконсулт 

Радославова. Видно от таблицата е, че тя няма упълномощаване. 

Това е под № 9 от таблицата. Делото е № 15321 и е насрочено за 

18.06.2020 г. Следващото дело е № 4526/2020 г. на 96-ти състав на 

Софийския районен съд, както и под 12 – на трета страница от 

справката – дело № 4717/2020 г. на Софийски районен съд, 

насрочено за 22.06.2020 г., както и делата № 4718/2020 и 

№ 4707/2020 г. по описа на Софийски районен съд, насрочени 

съответно за 25.06.2020 г. и за 17.06.2020 г.  

Моля да гласуваме упълномощаването на юрисконсулт 

Радославова като процесуален представител по тези дела. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Други 

предложения има ли, колеги? Не виждам. 
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Моля, процедура по гласуване за упълномощаване на 

юрисконсулт Радославова. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ще ви докладвам още една призовка, 

с която се пренасрочва дело, насрочено в Софийския районен съд. 

Делото е било насрочено за 11.06.2020 г., а е пренасрочено за 

14.07.2020 г. от 10,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Друг доклад 

имате ли,  госпожо Бойкинова? Нямате. Благодаря. 

 Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ:  Благодаря. Уважаеми колеги, на 

04.06.2020 г. сме уведомени със съответното уведомление за 

постановено решение на Софийския районен съд по дело № 12314. 

Със същото решение, което е от 30.03.2020 г. между другото, е 

отменено наше решение за налагане на санкция „глоба“ № 507-ЕП 

от 02.07.2019 г.  

Изготвил съм касационна жалба. Срокът за депозиране на 

касационната жалба, както казахме, е 18 юли. Изготвил съм 

касационна жалба във връзка с конкретното решение на Софийски 

районен съд, с което се отменя наше инстанционно решение. 

Можете да я погледнете. 

Жалбата като цяло следва структурата на решението. Съдът е 

отменил нашето решение на четири различни основания. Жалбата 

можете да я видите като „АС-София – касационна жалба“ № 3808. 

Първото основание е традиционното – Районният съд приема, че е 
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нарушен редът за установяване на административното нарушение, в 

частност чл. 42 от ЗАНН, тъй като не сме поканили съответното 

лице, за да му съставим акта. 

Тук предлагам освен традиционните мотиви, които излагаме, 

да посочим изрично, че актът за установяване на административно 

нарушение, както пише и в самия акт, е съставен в изпълнение на 

решението на ЦИК № 388 от 22.05.2019 г. Естествено следва 

неговите реквизити. Поддържаме това, че председателят действа в 

ситуация на обвързана компетентност при съставянето на акта. 

На второ място, вторият довод на съда е по-интересен. С него 

той приема, че е нарушена нормата на чл. 18 от ЗАНН. Нарушенията 

всъщност са две. Едното е по чл. 183, ал. 4, а именно накърняване на 

доброто име на един от кандидатите в рамките на изборите за 

Европейски парламент. Това се е случило с три телевизионни 

предавания – са 30 април, на 2 май и на 4 май на съответната 

телевизия. Ние сме приели, че за тези три отделни предавания е 

налице едно нарушение. Излагаме довод, че няма нарушение на чл. 

18, тъй като не са установени три нарушения, а в рамките на 

компетенциите си решаващият по установяването орган, а именно 

ЦИК, по отношение на трите дейния е установил едно нарушение и 

съответно е наложено едно наказание. Така че нормата на чл. 18 тук 

е неприложима. 

Третият аргумент на Районния съд, за да отмени нашето 

решение, всъщност това беше третият – нарушение на чл. 18 от 

ЗАНН, а вторият аргумент е, че санкционният акт, който има 

характер на наказателно постановление, няма реквизитите по чл. 57, 

ал. 1, т. 7 от ЗАНН, а именно не са описани обстоятелствата по двете 

нарушения – на чл. 183, ал. 4  и на чл. 193, ал. 2 съответно. 

Възразяваме, тъй като на първа страница сме описали съответно 

обстоятелства по нарушението. 
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И последният аргумент на съда, за да отмени нашето 

решение, е, че не е обяснено в решението защо председател на 

политическа партия, която партия е собственик на телевизия, 

именно той е бил санкциониран. 

Тук ще си направя една автокорекция. Видно от справка еди 

коя си, посочена на стр. 5 от касационната жалба, собственикът на 

телевизията е еди си коя политическа партия – АТАКА. 

Представител на политическата партия е нейният председател. 

Това, което е важно, е, че е допустимо и възможно според 

мен да представим доказателства сега, а именно извадка от СЕМ – 

кой е собственикът на съответната телевизия. Няма такова 

доказателство по преписката, не е имало представител при 

разглеждане на делото пред Районния съд по обективни причини, 

разбира се, тъй като това беше в предизборния период. Така или 

иначе, в самото решение на около половин страница сме изтъкнали 

защо физическото лице се санкционира, на какво основание, а и 

самата норма на чл. 480, ал. 2 от Изборния кодекс – 

административнонаказателната разпоредба допуска само глоби да се 

налагат, тоест, само физическо лице да бъде санкционирано. 

Правя си една автокорекция. На стр. 1 моля да отпадне 

„необосноваността“ като касационно основание по чл. 348 и да 

остане само „нарушение на закона и нарушение на 

съдопроизводствените правила“. Съответно тази справка да бъде 

приложена, след като индивидуализираме от интернет-сайта на 

СЕМ, да бъде приложена като доказателство по делото. 

Това ми е предложението. Както казах, срокът изтича в 

четвъртък. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря на  

господин Николов. 
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Колеги, да се запознаем с касационната жалба. 

Има ли, колеги, други предложения? Ако няма други 

предложения, моля, процедура по гласуване на касационната жалба. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме 

към точка четвърта от дневния ред: 

4. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

 Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от днешно заседание има един проект на писмо до 

Бюрото за защита при главния прокурор на Република България във 

връзка с тяхно писмо с искане за справка за едни лица. Докладвано 

ви е, получили сме съответната извършена справка. 

Предлагам ви да отговорим на  господин ст. комисар И. И., че 

е извършена проверка, нито едно от посочените в писмото лица не е 

било регистрирано като кандидат за президент и вицепрезидент на 

изборите през 2016 г., в изборите за народни представители през 

2017 г., в изборите за Европейски парламент от Република България 

през 2019 г., както и в изборите за общински съветници и за кметове 

също през 2019 г.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпроси има ли, колеги? 

Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на писмото до  господин 

Иванов. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:  Госпожо председател, имам още 

едно писмо за докладване. Получили сме, колеги, писмо от 

Държавна агенция „Национална сигурност“, с което ни молят да 

предоставим информация дали Политическа партия „Възраждане“ е 

участвала в избори за народни представители, за президент и 

вицепрезидент, за Европейски парламент, изобщо от времето на 

нейната регистрация, което е от 2015 г. 

Предлагам ви, колеги, проект за отговор. Извадила съм и 

решенията на Централната избирателна комисия, с които партия 

„Възраждане“ е регистрирана за участие в изборите за народни 

представители през 2017 г. - решението е № 4254-НС - решението, с 

което Партия „Възраждане“ е регистрирана за участие в изборите за 

членове Европейски парламент от Република България - то е № 124-

ЕП от 10.04.2019 г. - и решението, с което партията е регистрирана 

за участие в местните избори, което е № 982-МИ от 05.09.2019 г.  

Предлагам да отговорим на Държавна агенция „Национална 

сигурност“ и даже моето предложение е да изпратим и копия от 

решенията на ЦИК за регистрация.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки към 

отговора до ДАНС? Няма. 

Моля, колеги, процедура по гласуване да изпратим исканата 

информация на ДАНС ведно с преписи от решенията за регистрация. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Колегата Ивков има думата. Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. Колеги, на вашето внимание е 

преписка с вх. № МИ-09-9. Това е писмо от Софийска градска 

прокуратура – Следствен отдел, с искания, а проектоотговорът 

виждате във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно 

заседание. 

Отговорът представлява описание на документите, които сме 

подготвили в препис и обяснение, че с оригиналите може да се 

запознае в седалището на Централната избирателна комисия  

Тук няма въпроси. Да гласуваме отговора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на предложените отговори. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
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Заповядайте, колега Ивков, за следващия Ви доклад. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващият доклад е отговор, който също 

виждате във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Той е на 

Софийска градска прокуратура, Следствен отдел и съдържа едно от 

тези писма, които съдържат доста правни въпроси.  

Тук искам да направя една автокорекция. В смисъл, досега 

така ги пращахме, въпросът е дали да добавим нещо. Те питат: 

лицето еди кое си имало ли е право на глас? Ние сме им изпратили 

общо писмо на ГД  ГРАО – МРРБ. Очевидно е, че лицето е с 

настоящ адрес в Щатите, тоест, извън Европейския съюз и не е 

имало активно избирателно право. Въпреки това се задават тези 

въпроси: ако е имала право на глас, упражнила ли е това право и 

къде? Ясно е къде го е упражнила – в посолството в Белгия в случая. 

Еднократно ли е упражнено правото на глас или повече от един път? 

„Моля към справката да бъдат приложени оригинали“. Обясняваме, 

че оригинали не прилагаме. Казваме в общи линии, че 

правомощията на прокурора е да направи извод от правна страна 

налице ли са доказателства от обективна и субективна страна за 

извършено престъпление. 

Аз все пак предлагам към това, което виждате, за да не се 

занимаваме надълго и нашироко, към т. 4 да започнем да добавяме – 

все пак, за да не се чудят – че от който списък е видно, че лицето е 

било с настоящ адрес извън Европейския съюз или да слагаме 

точната страна. Тоест, не е имало право да гласува в изборите за 

членове на Европейски парламент. 

Бяхме решили да не обясняваме тези неща, защото са 

достатъчни с първото сезиране и те да правят този правен извод. Но 

съгласно Изборния кодекс наистина лица с настоящ адрес извън 

Европейски парламент нямат право да гласуват в тези избори. 
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Преценете дали да го добавя или не и моля за протоколно 

решение за изпращане на отговора. 

Предлагам тази добавка. Все пак да уточним отново, че не е 

имало право да гласува лицето според списъка на ГД  ГРАО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада 

ведно с добавката, която се предлага. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Извинявайте, докато мислите за 

добавката, предлагам да одобрим и извършеното без протоколно 

решение на ЦИК отваряне с оглед оперативност на помещението, 

защото е ясно, че тези документи няма как да ги набавим и да се 

докладва на заседание, ако не се отвори. Бих помолил за едно 

протоколно решение след това – друго – с което предлагам така да 

действаме по правило вече, а не по изключение. Тоест, всеки 

докладчик да разпорежда, когато има очевидна нужда, за да се 

изпълни искане на органите на МВР, прокуратура, да се отваря 

помещението, за да се извърши докладът и след това да има 

последващо одобрение за това, когато докладва решението. В 

противен случай трябва веднъж да се одобри отваряне на 

помещението, да се отвори и на следващо заседание да се докладва. 

Така че моля да се гласува писмото с направените промени, 

одобрение на извършеното вече отваряне и протоколно решение – 

преценете как да ги гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, доклада. 

Прави се едно общо предложение да се отварят предварително 

помещенията, за да се подготви докладът и после да се одобрява 

това действие. 

Чухте предложението. Има ли други разбиране? Няма. 

Колеги, започваме гласуването по реда на предложенията. 

Гласуваме изпращане на писмото с направеното допълнение 

днес в заседанието. 
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Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Процедура по гласуване, колеги, одобряване на отварянето на 

запечатаното помещение от колегата Ивков за нуждите на 

настоящата преписка. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Моля, колеги, протоколно решение по предложението на 

колегата Ивков при постъпване на подобни искания да се отваря 

предварително помещението от докладчика, за да се изготви 

докладът, и впоследствие ЦИК да дава последващо одобрение на 

действията. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
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Благодаря, колега Ивков. 

 

Преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори. 

 Госпожа Цанева има думата.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали ви предлагам проект на решение относно 

предложение до президента на Република България за насрочване на 

частичен избор за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, 

област Варна. 

Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, ни е 

изпратила писмо, с което ни уведомява, че са прекратени 

пълномощията на кмета на кметство Брестак поради смърт. С 

първоначалното писмо, което ни изпрати ОИК – Вълчи дол, не беше 

комплектовано, наложи се да изчакаме да получим и препис-

извлечение от акта за смърт. 

Затова ви го докладвам днес и предлагам да вземем решение 

да предложим на президента да насрочи частичен избор.  

А следващото ми предложение е за писмо до президента за 

насрочване на частични избори за кмет на кметство Брестак, община 

Вълчи дол. 

Има една корекция в последния абзац на техническа грешка – 

област Варна.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпроси към 

докладчика? Бележки към проекта за решение? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 
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Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1826-МИ. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, да гласуваме и писмото до 

президента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване на съпроводителното писмо, колеги.  

Моля, процедура по гласуване. 

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, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Преминаваме към точка шеста от дневния ред, колеги: 

6. Номенклатура на делата със срокове за съхранение на 

ЦИК. 

 Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в момента ви 

докладвам както допълнение към докладна записка от директор на 

Дирекция „Администрация“ и председател на експертната комисия в 

Централната избирателна комисия, така и изготвения проект, 

подписан от експертната комисия, на номенклатурата на делата със 

срокове за съхраняване. 

Цялата папка е публикувана във вътрешна мрежа в папка с 

моите инициали. Наред с номенклатурата, така, както уточнихме и в 

работна група, е публикуван и примерният списък, утвърден от 

председателя на Държавна агенция "Архиви“ през 2012 г., който 
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примерен списък послужи като основа за определяне на основни 

документи, свързани с произвеждане на избори и национални 

референдуми и сроковете за тяхното съхранение. 

Както и при предишните доклади, уточняваме, че тази 

номенклатура в крайна сметка представлява списък на целия 

документален фонд на Централната избирателна комисия като 

постоянно действащ държавен орган със свой учрежденски архив и 

орган, който приема и съхранява до предаването за постоянно 

съхранение в Централен държавен архив на книжата и материалите 

от произведените избори и национални референдуми. 

Знаете, че имаме приети вътрешни правила относно 

учрежденския архив. При изготвянето на тази номенклатура 

експертната комисия е стъпила както на Закона за националния 

архивен фонд и подзаконовите нормативни актове, така основно и 

на този примерен списък от 2012 г., както и на Методически кодекс, 

издаден от Държавна агенция "Архиви", включително с примерни 

номенклатури на дела в аналогични организации с оглед на 

професионалната характеристика на тези документи. 

В общи линии при изготвянето на документите участва 

цялата администрация с отделните звена с оглед на създаването на 

документите като учрежденски, тяхното текущо съхранение, 

годишно архивиране преди извършването на експертизата. Така е 

създадена и класификационната схема, дадена в съдържанието на 

номенклатурата на стр. 5. 

Самата номенклатура със съответната класификация, 

виждате, че в структурно отношение в първата част обхваща делата, 

които се съхраняват в отделните структурни звена в 

администрацията на Централната избирателна комисия,  а във 

втората част обхваща делата, образувани във връзка с организация и 

произвеждане, отчитане на резултатите, документите, които 
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отразяват данните от гласуването, както и резултатите от отделни 

видове избори и национални референдуми. 

Номенклатурата, разбира се, включва и част „Обществен 

съвет“, дотолкова, доколкото с Изборния кодекс и приемането му от 

2014 г. е предвидено да има такъв Обществен съвет към 

Централната избирателна комисия и всички документи на 

Обществения съвет също ще подлежат на експертиза от постоянно 

действащата експертна комисия в администрацията на Централната 

избирателна комисия. 

Основно това, което има значение в номенклатурата, са 

сроковете за съхранение на отделните видове документи. На работна 

група ги обсъдихме.  Това, което трябва и на този етап да стане ясно, 

че проектът на номенклатура още преди окончателно да бъде 

подписан от експертната комисия с протокол от заседание на 

експертната комисия е съгласуван с Държавна агенция "Архиви" със 

служител, който отговаря за Централната избирателна комисия. 

 Госпожа Манолова потвърждава, че бележките на работната 

група от 9 юни са отразени в номенклатурата. Моля да се запознаете, 

за да можем да обсъдим, ако има предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Номенклатурата е обсъждана. Предлагам да започнем страница по 

страница. Заглавната част, колеги! Няма бележки. 

Следващата страница, колеги! Страница 2! Не виждам 

бележки, колеги. Страница 3, моля! Има ли изказвания, колеги, 

бележки по стр. 3? Няма. Моля, колеги, да преминем на стр. 4. Не 

виждам изказвания. Страница 4 – „Конституционна схема“! 

Страница 6, колеги – Списък на използваните съкращения в 

номенклатурата! Страница 7, колеги! Нанесени са всички корекции 

от обсъжданията. Преминаваме на стр. 8, колеги. Няма изказвания 

по стр. 8. Да преминем към стр. 9, колеги.  
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Тогава във всички графи ли става „или одит“ като 

алтернатива, а не като кумулативно? 

Други колеги?  На стр. 9 сме, колеги. Не виждам изказвания. 

Преминаваме на стр. 10.  Има ли бележки, колеги, въпроси? Няма. 

Моля, колеги, да видим стр. 11. Страница 12, колеги – Велико 

народно събрание. Няма изказвания. Моля, страница 13, колеги – 

Избори за президент и вицепрезидент на Републиката. Няма 

изказвания. Да преминем на стр. 14 – Избори за членове на 

Европейски парламент от Република България. Имате думата, 

колеги. Колеги, стр. 15, моля. Довършваме изборите за Европейски 

парламент и преминаваме на местни избори. Да преминем към стр. 

16, колеги – Частични местни избори и нови местни избори. Ето, 

актуална страница. Страница 17, колеги – Национален референдум! 

Преминаваме към стр. 18 – последна страница, колеги. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, държа да отбележа 

това, което и в работната група се уточнихме след като прегледахме 

първоначалния проект и това, което и тук, при разглеждането сега 

стана ясно. Примерният списък, който е утвърден през 2012 г. и 

който вероятно в тази част следва да се отмени от председателя на 

Държавна агенция "Архиви" по отношение на документите, които се 

създават, съхраняват и подлежат на обработка и експертиза в 

Централната избирателна комисия, но от друга страна, този 

примерен списък съдържа всички документи със сроковете за 

съхранение, които се образуват като дела и документен фонд в 

районните избирателни комисии и общинските избирателни 

комисии. Целият този документален фонд подлежи на предаване и 

става част от учрежденския архив на общините, съответно на 

областните администрации, ако те се предават там. 
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Подлежат на обработка, експертиза и предаване от 

общинските администрации, съответно областните администрации, 

на регионалните поделения на Държавен архив. В този смисъл от 

изборите документите, пак казвам, ще бъдат предавани както на 

Централен държавен архив – тези, които са в Централната 

избирателна комисия – така друга част, чиито оригинали като 

документи са част от учрежденския архив на общините в 

регионалния архив. 

Това, което още трябва да се подчертае във връзка с 

номенклатурата на делата, е, че етапът, който предстои в момента, е 

привеждането в изпълнение на номенклатурата. Нашата 

първоначална идея беше да има указания по привеждане в 

изпълнение или по прилагане на номенклатурата. На този етап 

разбирам, бе експертната комисия не счита за необходимо и е 

съгласувано с Централен държавен архив да има специални правила. 

В този етап по привеждането в изпълнение на 

номенклатурата Централната избирателна комисия отново ще 

прецени и преоцени възприетия принцип на функционален и 

структурен принцип при образуването на номенклатурата и 

класификацията на делата дотолкова, доколкото досега при 

предаването на книжата от съответните избори Централната 

избирателна комисия е предавала всички останали документи и като 

кореспонденция, и като решения, и като протоколи, едновременно с 

документите, удостоверяващи резултатите от съответните видове 

избори. 

Както виждате тук, протоколите от съответните видове 

избори, чийто срок е посочен в Изборния кодекс, ще подлежат на 

преценка, експертиза и предаване след изтичане на срока – четири, 

съответно петгодишен – или след произвеждането предсрочни 

избори – в шестмесечен срок от произвеждането им, без, разбира се, 

тези срокове да са задължителни за останалата част от документите, 
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които ще се образуват като документален фонд в Централната 

избирателна комисия – нещо, което на мен ми се струва 

нецелесъобразно. Но на този етап указанията на Централен 

държавен архив са да приемем номенклатурата в този вид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте допълнението 

към доклада. Ако няма изказвания, колеги, моля процедура по 

гласуване на номенклатурата на делата на Централната избирателна 

комисия със срокове за съхраняването им ведно с упълномощаване 

на председателя на ЦИК да я одобри и да я изпрати на Централния 

държавен архив. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колегата Стефанова поиска думата. Заповядайте, колега 

Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, във връзка със сформираната 

комисия за подбор и извършване на процедура за длъжността 

„главен експерт „Човешки ресурси, здравословни и безопасни 

условия на труд“ бе проведено заседание на комисията на 9 юни, на 

което бяха разгледани всички подадени документи. Те са 14 на брой. 

От тях 11 кандидати са допуснати до следващ етап от провеждане на 

конкурса и трима не са допуснати поради това, че не отговарят на 

условията на Раздел І от обявата на конкурса. 

Комисията предлага следващ етап от процедурата по подбор 

– това е решаване на тест и интервю – да се състои на 18 юни, 

четвъртък, от 13,00 ч.  
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Предлагам да бъде одобрен протоколът и работата на 

комисията, както и самият протокол да бъде публикуван на 

страницата на ЦИК и да бъдат уведомени всички участници за него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, одобряване и качване на сайта на ЦИК на 

допуснатите кандидати. Има трима недопуснати. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Тримата са отстранени, казва докладчикът, поради липса на 

изискуемия се трудов стаж. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: В тази връзка ви докладвам 

писмо с вх. № ЦИК-00-313/4 от 08.06.2020 г., в което кандидатът Н. 

Х. ни пита какво се случва с конкурса. Днес ще се свържат колегите 

от Правен отдел с него, както и ще го уведомят за публикуването на 

протокола на комисията. 

Колеги, с вх. № ЦИК-99-82 от 12.06.2020 г. е постъпила 

докладна записка от госпожа Манолова във връзка с утвърждаване 

на средствата за фонд СБКО. Докладната е публикувана във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, както има и две 

справки към нея. Впоследствие помолих госпожа Манолова и 

госпожа Младенова да направят корекция на справката, която е 

„Приложение – ЦИК – 09-82“. Моля, да се запознаете. 

Съгласно Постановление на Министерския съвет № 381 от 

30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2020 г. 

средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала 
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в бюджетните организации заедно с приспадащите се суми за 

данъци и осигурителни вноски се определя в размер до 3 на сто от 

утвърдените разходи. Работодателят заделя пари от фонд СБКО. 

Сега само утвърждаваме годишния размер за фонд СБКО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада. 

Виждате таблицата. Има ли изказвания, въпроси? Има ли други 

въпроси, колеги, изказвания? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно 

решение, с което ЦИК да одобри размера на заделените средства за 

СБКО така, както е по постановлението – в размер на 3 процента от 

основната работна заплата на членовете и служителите от ЦИК. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против – 1 (Севинч Солакова). 

Предложението се приема. 

Благодаря на колегата Стефанова. 

Колегата Бойкинова пожела да я върнем на доклад. 

Заповядайте, колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви само 

за сведение постъпили възражения от  господин З. в качеството му 

на главен редактор на електронното издание „24часа.бг“. 

Възраженията са срещу акт № 33, акт № 5, акт № 32, акт № 13 и акт 

№ 19-МИ. Възраженията ще ви бъдат докладвани подробно от 

докладчиците по решенията за установяване на наказание. 

Докладвам ви ги само за сведение. 

Уважаеми колеги, постъпили са и призовки за насрочване на 

дела: на 24.06.2020 г. в Софийски районен съд, на която дата е 

призована госпожа Стоева в качеството й на актосъставител; също 

така има дела, насрочени за 21.07.2020 г., за която дата е призована 
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госпожа Стоева в качеството й на актосъставител, аз в качеството на 

свидетел и  господин Николай Николов; за 28.07.2020 г. в Софийски 

районен съд е призована госпожа Стефка Стоева като 

актосъставител, а за 09.07.2020 г. – госпожа Иванова е призована в 

качеството й на свидетел; на същата дата е призована и госпожа 

Стоева в качеството на актосъставител.  

Следващите дела са за месец септември. Тях ще ви ги 

докладвам подробно същия месец. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За сега са, колеги, до 

края на месец юли, а вече има за 3 септември по време на 

частичните и местни избори. 

Госпожа Дюкенджиева има новоразпределен доклад. 

Заповядайте, госпожо Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, получили сме писмо отново от 

Бюрото по защита при главния прокурор с искане за проверка на 

едни лица. Просто предлагам протоколно решение тези лица да 

бъдат проверени и на следващото заседание ще докладвам. 

Сега само го докладвам за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, да се извърши проверка на посочените в писмото 

лица. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
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Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред: 

7. Хронограма за новите избори за кметове, насрочени за 

27 септември 2020 г. 

Заповядайте, докладчика – колегата Дюкенджиева. Имате 

думата. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, виждате хронограмата, качена е 

извън папката от днешно заседание. Нанесени са всички корекции, 

които бяха обсъдени в работната група. Предлагам да я гледаме 

страница по страница, както процедираме с останалите документи. 

Така че съм на разположение. Както само се бяхме уточнили, 

нанесени са всичките срокове, направени са другите технически 

корекции. Общинските избирателни комисии, на чиято територия 

ще се произвеждат – към този момент са три – нови избора, за тях 

активният период ще започне от 8 август. 

Другото, което е съществено, е, че дата шест месеца преди 

изборния ден се счита датата 27 март 2020 г. включително. 

Така че, колеги, на разположение съм, ако има предложения 

за корекции по хронограмата за новите избори на 27 септември 

2020 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Три нови избори 

предстоят, колеги. Имате думата по стр. 1 на хронограмата. 

Нанесени на всички поправки, сроковете са актуализирани.  

Само в началото на месец август започва активен изборен 

период. Не виждам изказвания по стр. 1. Страница 2, колеги! Да 

преминем към стр. 3, колеги. Имате думата, колеги, по стр. 3 на 

хронограмата. Страница 4, колеги! Колеги, страница 5, моля! Когато 

са добре подготвени актовете, минават бързо и безпроблемно, но 

всеки знае колко труд е това и колко работа в работна група. 
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Няма изказвания по стр. 5. Продължаваме, колеги, със 

страница 6. Няма изказвания. Колеги, преминаваме към стр. 7.  

Докладчикът напомня, че точки 58 и 59 са разделени в две 

самостоятелни точки. Беше едно действие. 

Ако няма други предложения, да преминем към стр. 8, 

колеги.  

Колега, да добавим в т. 66 – кой кмет – „Кметът на общината 

обявява избирателните списъци“. Разбира се, че е техническа, не е 

същностна грешка. Сега нали проверяваме последните щрихи на 

хронограмата. 

Колеги, моля, стр. 9! Моля, колеги, страница 10! Други 

бележки, колеги. До т. 90 сме. Други бележки, колеги, по стр. 10. 

Госпожа Цанева казва, че няма от името на всички. Страница 11, 

колеги! Страница 12, колеги – точка 100 и следващите! Страница 13, 

колеги. Вървим към начало и край на гласуване в изборния ден на 

втория тур. Изказвания, колеги, по стр. 13?  Страница 14, моля – 

последна страница. 

Виждате в т. 118 сложихме 72-часов срок.  

Колеги, това беше последната страница. 

Моля, процедура по гласуване на решение за приемане на 

хронограмата за произвеждане на нови избори на 27 септември 

2020 г. 

Гласуваме, колеги. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 

Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 1827-МИ. 

Приключихме с точка седма. 
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Заповядайте, господин Баханов. Искахте думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-09-10 от 09.06.2020 г. от Софийска 

градска прокуратура – Следствен отдел, желаят да им изготвим и 

изпратим подробна справка относно членовете на секционната 

избирателна комисия в чужбина и конкретно за избирателна секция 

№ 009 – Тирана, държава Албания, при произвеждане на избори за 

членове на Европейски парламент на 26 май 2019 г. Желаят 

справката да съдържа информация относно броя на членове в тази 

секция, трите имена, ЕГН, адрес за кореспонденция, мобилен 

телефон за призоваването им в условията на пандемия, както и дали 

живеят постоянно или преимуществено в Албания. 

Също така молят да им изпратим декларация по чл. 33, ал. 2 и 

чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс по отношение на едно лице – М. Р. 

– с посочено ЕГН. След изготвянето справката да се изпрати в 

Следствения отдел на СГП . 

Във връзка с докладваното от мен, уважаеми колеги, 

предлагам да изготвя писмо и да им изпратя приложено решенията  

на Централната избирателна комисия за назначаване на секционните 

избирателни комисии извън страната и по-специално страницата, 

която се отнася за посочената секция в гр. Тирана, Албания, и, 

разбира се, със съдържащата се в това решение информация относно 

членовете на секционната избирателна комисия. Тоест, тази 

информация, която имаме при нас. 

По отношение на второто им искане – да им изпратим 

декларация по чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс по отношение на това 

лице, което е посочено в искането, правя искане да гласуваме с 

решение отваряне на запечатаното помещение,  което се намира в 

Централната избирателна комисия, където се съхраняват изборни 

книжа и материали от произведените на 26 май 2019 г. избори за 

членове на Европейски парламент от Република България и там да 
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се потърси тази декларация, ако се съдържа в изборните книжа и 

документи на посочената секция. Да изпратя евентуално и тази 

декларация като приложение към писмото заедно с решенията на 

ЦИК за назначаване на секционните избирателни комисии извън 

страната. 

Това е предложението ми. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на  господин Баханов, само с уточнението, че ние вече 

гласувахме, че докладчиците ще отварят помещенията. Така че сега 

няма нужда да гласуваме и за отварянето на помещенията. 

Но има предложение на докладчика на писмото с 

приложения. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, връщаме се към точка 

първа. Кметът на община Луковит ни е изпратил писмо с вх. № ЕП-

06-2- от 15.06.2020 г., с което ни уведомява, че е назначил комисия, 

отворили са помещението, за да предадат на разследващ полицай 

Александрова папка, съдържаща оригиналите на списъците със 

заличените лица 1 и 2. Имаме имената на членовете на назначената 

комисия. 

Докладвам го за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви,  

господин Димитров.  

 

Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред: 

8. Разни. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, връщам ви на доклад 

писмо с вх. № ЦИК-00-362 от 05.06.2020 г., което докладвах на 

предишното заседание за запознаване. Припомням, че писмото е от 

"Информационно обслужване" АД и е във връзка с изтичане 

сроковете на два договора между ЦИК и "Информационно 

обслужване" АД, които е необходимо да бъдат подновени. 

Двата договора са с различен предмет на дейност. Първият е 

относно предоставяне на пространство на сървъра, на което са 

разположени интернет-страниците на ЦИК, РИК и ОИК, 

администриране и управление на пощенските кутии в домейна 

ЦИК.бг и предоставяне на услуги по защита от  DDoS -атаки. 

Вторият договор е относно актуализиране на интернет-

страницата на ЦИК и техническата поддръжка на системата за 

видеоизлъчване. 

Изготвено е становище от администрацията по проектите за 

договор с вх. № ЦИК-09-80 от 11.06.2020 г., което можете да видите. 

Проектите за договор са аналогични на тези, които са сключени 

миналата година. Цената е приблизително същата. Различава се само 

с 1,67 лв. на месец. Стойността на всеки договор е под 30 000 лв., 

тоест, може директно да се възлага обществената поръчка. 

Финансовата рамка на бюджета на ЦИК и наличните средства 

позволяват да бъдат сключени договорите с "Информационно 

обслужване" АД. Поемането на ангажимент в размер на 70 848 лв. с 

ДДС е в рамките на одобрените средства. 
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Поради горното предлагам да бъдат сключени договорите с 

"Информационно обслужване" АД със срок на действие 12 месеца. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте 

доклада на  господин Войнов. Има ли други предложения? Не 

виждам. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за сключване на 

договорите и за упълномощаване на председателя на ЦИК съответно 

да ги подпише. 

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов, за следващия Ви доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-500/8 

от 09.06.2020 г. Писмото е от  F-Secure Surveys и с него ни канят да 

участваме в анкета за оценка на техните продукти и услуги.  

Докладвам писмото за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви,  

господин Войнов. 

 Госпожо Иванова, заповядайте в точка „Разни“. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № ЦИК-99-90 от 12.06.2020 г.  е 

постъпило заявление от управителя на фирма Атлас травълс ЕООД 

госпожа Е. М., в което същата, позовавайки се на основание чл. 13, 

ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение желае да бъде удължен с четири месеца срокът на 

сключения договор № 30 от 29.07.2019 г. между Атлас травълс и 

Централната избирателна комисия с предмет осигуряване на 

самолетни билети, медицински застраховки.  
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В писмото се излагат съображения, че Централната 

избирателна комисия следва да отчете обстоятелството, че вече 

четири месеца не се организират международни срещи и събития, 

респективно служебни пътувания и че тази дейност ще бъде 

редуцирана и затруднена и в близките месеци. 

Колеги, аз само ще ви припомня разпоредбата на чл. 13, ал. 3 

от закона. Тя е нова, в сила е от 14.05.2020 г. и гласи, че „по искане 

на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен 

срокът за изпълнение, но не повече от два месеца след отмяната на 

извънредното положение“.  

Заявлението е подадено в този двумесечен срок след 

отмяната на извънредното положение. Само да ви кажа, за да вземем 

правилното решение, че договорът е в сила от 01.08.2019 г. Той е 

сключен със срок до достигане на обем продажби до 70 000 лв. без 

ДДС, но не повече от 18 месеца, считано от влизането му в сила, 

като този 18-месечен срок изтича на 31 март 2021 г. 

Същевременно от счетоводството е изготвена една справка за 

изразходваната сума по договора към 15.06.2020 г. и става ясно, че 

до момента от влизането му в сила използваната сума е 15 873,88 

лв., а остатъкът до достигане на сумата от 70 000 лв. е 54 126,12 лв.  

Аз ще ви моля за вашите предложения. Аз лично не мога да 

взема такова решение. Това са фактите по делото. Имат съответните 

основания, позовавайки се на него. Доколкото ми е известно, и по 

други договори за обществени поръчки постъпват такива искания. 

Така че, моля ви за вашите разисквания по въпроса. 

Уважаеми колеги, доколкото виждам, има нужда от 

допълнително разискване по въпроса преди Централната 

избирателна комисия да вземе решение. 
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Затова предлагам на този етап само да се запознаете с 

преписката и с информацията, която ви изнесох за срока на договора 

и за изразходването на сумите до настоящия момент от влизането му 

в сила, и на следващо заседание ще го върна отново на доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли, 

колега Иванова? Нямате. 

Колегата Николов има думата. Заповядайте, колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

връщам на доклад в рамките на точка „Разни“ само една корекция по 

касационната жалба, която вече утвърдихме. 

Докладвах ви, че прилагаме справка, от която е видно, че 

собственик на съответния медиен доставчик е била съответната 

политическа партия. Вместо „справка“ моля да възприемете да 

приложим решение от 25.09.2019 г. на Съвета за електронни медии, 

от което е видно, че собствеността на конкретната телевизия – 

медиен доставчик или по-скоро правата по лицензия за излъчване на 

конкретната телевизия на 25.09.2019 г. са прехвърлени от 

политическата партия на една фондация. Оттук да направим извод с 

това доказателствено средство, че правилно сме констатирали, че 

следва физическото лице, което е ръководител на партията, 

представляващ, да понесе съответната административнонаказателна 

отговорност. Към април – май това е било положението. 

Това е само една корекция, която докладвам, която 

предполагам е безспорна. 

Второ, във връзка с точка „Разни“, колеги, постъпило е 

искане от страна на Комисията за защита на личните данни, което 

можете да видите във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

от днешно заседание. Искането е нетипично. С искането комисията 

иска доказателство във връзка с образувана при тях преписка, което 

представлява писмо – „да ни предоставите заверено ксерокопие на 

подадена от коалиция от партии БСП за България списък с 
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упълномощени лица на политическия субект във връзка с 

проведените избори за членове на Европейски парламент на 26 май 

2019 г.“ 

На второ място, „доказателства – декларация-съгласие – 

относно регистрацията на конкретната госпожа, която е 

сигналоподателка в КЗЛД, като заличите личните данни на 

останалите, съдържащи в списъка.“ 

Писмото е нетипично, защото досега колегите от КЗЛД 

обичайно ни искат извадки от списъците на гражданите, които 

подкрепят регистрацията пред ЦИК на съответните партии и 

коалиции. В този случай се иска да представим декларация-съгласие 

на представител на политическа партия. Представителите на 

политическите партии се регистрират от районните избирателни 

комисии. Дори не се регистрират, представя се списък пред 

районните избирателни комисии и те издават съответното 

удостоверение. 

В искането на КЗЛД не се сочи къде се твърди, че е 

извършено административно нарушение.  На второ място, не се 

представя дори и пред районната избирателна комисия, камо ли пред 

ЦИК декларация-съгласие от кандидата за представител на 

съответната политическа партия.  

В тази връзка съм изготвил отговор до Комисията за защита 

на личните данни, който моля да видите във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Във връзка със съответното писмо от 11 

юни 2020 г. уведомяваме Комисията за защита на личните данни, че 

съгласно чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс всяка партия, коалиция 

или инициативен комитет изготвя списък с имена, ЕГН-та, номер и 

датата на пълномощно за лицата, които я представляват, който 

представя съответната районна избирателна комисия. 
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Възприемаме също така, че според Изборния кодекс не се 

изисква представителите на партиите и коалициите да представят 

декларации-съгласие. Също така, че следва Комисията за защита на 

личните данни да се обърне за представяне на конкретния списък, 

представен от партията, към областния управител, тъй като 

областните управители приеха архивите на районните избирателни 

комисии за изборите за членове на Европейски парламент и там 

трябва да се съхраняват тези списъци. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да го има ли 

последното изречение в писмото? Аз бих го написала във вид: „Не 

можем да ви представим, защото…“. или „поради което не можем да 

ви представим такива….“ Да допълним, че е все пак в отговор на 

писмото, а не по наша инициатива. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз възприемам бележката към 

последния абзац. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки, колеги? 

Докладчикът? 

Ако няма други бележки, моля, колеги, процедура по 

гласуване на отговора до  господин Караджов – председател на 

Комисията за защита на личните данни. 

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Николов, за следващия Ви доклад. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, аз преди две 

заседания докладвах предложение, което се прие – да изплатим сума 

от 3 100 лв. по изпълнителен лист № 54 на Коалиция „Ние, 

гражданите от гр. Плевен“. Естествено, добросъвестно 
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администрацията и Централната избирателна комисия всъщност е 

изпълнила това решение, като на 3 юни по посочената сметка в 

съответната банка сме превели съответната сума от 3 100 лв. Сумата 

се е върнала с отбелязване в съответното бордеро, че сметката е 

закрита.  

Но с оглед на това да подчертаем своята добросъвестност, 

предлагам да се изпрати писмо, което можете да видите под № 3802 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес до 

представляващия местната коалиция, с което да поискаме отново 

банкова сметка, ако желаят да получат сумата. 

Тъй като нямаме актуален адрес на коалицията, писмото 

предлагам да бъде адресирано до нейния представител с посочената 

адвокатска кантора в гр. София като пълномощник на Стефан 

Петково, представляващ местната коалиция на гражданите и 

представител по изпълнителен лист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. Молим да ни представят актуална банкова сметка.  

Процедура по гласуване, колеги, предложеното писмо от 

колегата Николов – да поискаме актуална банкова сметка на 

местната коалиция в Плевен. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Цветанка Георгиева);  

против – 6 (Александър Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, 

Катя Иванова, Севинч Солакова, Таня Цанева).  

Предложението не се приема. 

Колеги, не можа да се достигне до решение и това е проблем. 

Ще ви кажа какво е моето мнение. Финансов въпрос! 

Осъдени сме с влязло в сила решение. Добро или лошо – влязло в 

сила решение. Издаден изпълнителен лист. Постъпил е при нас, иска 

се изпълнение. Ние казваме: няма да го изпълним. Направихме лек 
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опит и… Ние сме длъжни да платим, ако не ни е ясно това, на 

основание влязлото в сила решение. Можем да го оспорваме, да не 

ни харесва, но е влязло в сила. Какво следва от това неплащане? Ще 

дължим и лихви за забавата. Така че пак ще платим, но с лихвите. 

Това е резултатът.  

Има думата колегата Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо председател, оспорвам 

процедурата, при която се възползвате като председател да изразите 

становище, на което нямате право, тъй като не гласувахте против.  

Държа да изясня и да стане ясно на цялото общество, че в 

момента има неща за доизясняване. Не е вярно, че е осъдена 

Централната избирателна комисия – това, което казахте. Нека да се 

направи папка, в която да се сложат всички относими доказателства, 

включително да стане ясно на обществото, че говорим за една 

местна коалиция, която си е закрила сметката поради отпадането й 

като субект, участник в местните избори и адвокатът много добре 

знае, че това е такъв субект, чийто живот е изтекъл с приключване 

на обявяването на резултатите от съответните избори. 

В този случай Централната избирателна комисия пряко сили 

се опитва да изпълни адвокатски услуги спрямо този, който пред нас 

е предявил един изпълнителен лист, по който на този етап твърдя, че 

не Централната избирателна комисия е осъдена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не съм се възползвала 

от никакво положение, за да се изказвам. Не обяснявам отрицателен 

вот, за да имам някакви такива задължения. Изказвам се като член и 

председател на тази комисия. 

Второ, ЦИК не е осъдена, но е ясно и така е практиката и 

такова е писмото на министъра на финансите и досега всички 

задължения на ОИК ги покрива ЦИК. За какво са сумите – дали са за 

адвокат, за вещо лице – никакво значение няма. Изпълнителният 
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лист е такъв, какъвто е и ние не обсъждаме за какво са направени 

разходите. 

Колегата Бойкинова иска думата. Заповядайте, колега 

Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да 

гласуваме писмото, с което да уведомим длъжника по 

изпълнителното дело, че Централната избирателна комисия е 

извършила плащане на сумата по посочената в молбата банкова 

сметка. Плащането не е било прието поради закриването на 

сметката. За да се освободим от отговорност за забава като длъжник 

по този изпълнителен лист, ви предлагам да отговорим най-

добросъвестно на кредитора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Съжалявам, колега 

Бойкинова, има гласуване по въпроса. Няма да го поставя на 

прегласуване, защото преди малко се гласува. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, предложих го без 

„представете актуална банкова сметка“. Предложих само да го 

уведомим, че по представената от него банкова сметка ние не можем 

да извършим плащането, поради което не носим отговорност за 

забавата. Ние се освобождаваме, защото ние сме добросъвестни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението 

на колегата Бойкинова. Обсъждаме предложението на колегата 

Бойкинова. Никакви плащания не се извършват, говорим за страна 

като длъжник да отговорим, че сме положили усилия да изпълним 

задължението и не е вярна банковата сметка. 

Докладчикът? Колегата Николов има думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз не възразявам срещу 

предложението на госпожа Бойкинова с аргумента, че по този начин 

ние не просто сме добросъвестни, а сваляме всякакви съмнения за 

отговорност. Проявяваме активност. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на предложението на госпожа Бойкинова – да се 

изпрати писмото до представляващия местната коалиция, че не е 

могло да бъде извършено плащането на посочената от него банкова 

сметка. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против – 3 (Александър 

Андреев, Георги Баханов, Катя Иванова). 

Предложението се приема. 

Колегата Цанева има думата. Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за 

сведение писмо, което сме получили по електронната поща от 

Избирателната комисия на Малави, с което ни уведомяват за новия 

си състав и нови председател. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви писмо от А-WEB с вх. № 07-48, с което ни 

информират, че след проведеното допитване, за да се реализира 

срещата за Осмия изпълнителен борд, поради невъзможност да бъде 

проведена, да бъде проведена чрез писма. Получени са от 20 членове 

на Изпълнителния борд 17 потвърждения. Затова предлагат да се 

започне стартиране на тази среща от 17 юни, за което ще получим 

допълнително информация, тъй като в момента изработват 

експериментална схема за провеждане на срещата, както и ще ни 

бъде изпратен и дневен ред. 

Молят, когато получим на 17 юни тази информация, да 

потвърдим получаването на информацията, тъй като това ще 

означава, че ние вече участваме и сме част от кворума, който ще има 

на провежданото бъдещо мероприятие. 
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Затова и като информация ви го предлагам, и като 

предложение – когато получим на 17 юни от тях писмо, ние да 

потвърдим получаването, което ще означава, че ще участваме чрез 

писмени отговори евентуално в това мероприятие. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 

днешно заседание е качено писмо с вх. № ЕП-23-2. Писмото е чрез 

нашето представителство от Министерството на външните работи, а 

самото писмо е от председателя на Европейския парламент във 

връзка с актуализиране на информация относно компетентните 

национални органи, които отговорят за предаването на някои 

официални съобщения до Европейския съюз. Поставени са три 

въпроса.  

Засега го докладвам за сведение. Предлагам това писмо да го 

разгледаме в работна група и тогава вече да преценим отговора и да 

гласуваме. Така че засега го докладвам за сведение и за запознаване. 

Докладвам ви с вх. № 07-66, както и току-що в зала получих 

и следващо писмо с вх. № 09-151. Писмата са от докладвано вече от 

мен предложение за кръгла маса от Министерството на вътрешните 

работи на Дания, Европейската комисия, Международния институт 

за демокрация и подкрепа на изборите във връзка с провежданите в 

момента кръгли маси онлайн на тема „Политическа реклама и 

микротаргетиране“. Уведомяват ни, че следващата кръгла маса ще се 

проведе на 18 юни и ни изпращат в днешното писмо именно по 

какъв начин може да се влезе за участие в тези кръгли маси. 

Докладвам го за информация. 

Докладвам ви вербална нота от Министерството на 

вътрешните работи, с която ни препращат информацията на ОССЕ, 

като  нотата е относно наблюдение на парламентарните избори в 

Република Северна Македония, които ще се проведат на 5 юли, че 

няма да се изпращат дългосрочни и краткосрочни наблюдатели, а ще 

има само една мисия от седем души. 
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Докладвам го за сведение. Обикновено, когато получаваме от 

ОССЕ такива информации, ние ги препращаме на Обществения 

съвет. В случая няма какво да изпратим. 

Засега спирам с докладите си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги. Всичко е 

онлайн, без лично присъствие. 

Колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Докладвам за сведение първо, че се е върнал преводът 

на един документ, който се нарича „Бяла книга“ за интернет-

гласуването. Този превод е двадесетина страници. Идеята беше 

всички, които се интересуват, да го погледнат, защото обобщава, да 

кажем, значителна практика от седем – осем години, компетентно я 

обобщава и понеже ще разглеждаме този въпрос оттук нататък в 

работната група, е хубаво може би някъде да го сложим на публично 

място. Добре е това да бъде решението. 

В момента го има във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали както на английски, така и преводът. Леко е съкратен, за 

да не правим излишни разходи по такива формални страници.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Андреев, имате 

думата. Заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Така или иначе, във вътрешната 

мрежа беше отворена една папка, която е свързана с дистанционното 

електронно гласуване, в която са събрани всичките документи, 

включително и кореспонденцията по проектите, които към момента 

бяха с участието на Централната избирателна комисия като 

партньор. Предлагам там да бъде качен, за да може да бъде 

обобщена цялата информация и тази папка просто да бъде поставена 

отново на дневен ред, тоест, да може да има пряк достъп до нея във 

вътрешната мрежа за всички колеги, които желаят да се запознаят с 

документите в нея. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Мисля, че е разумно това 

предложение. То затова се и прави този превод. Не е във връзка с 

частния ми интерес или на който и да е. 

Свързано с него от вчера имаме някакво напомняне. Дошло е 

днес, че ще има онлайн-семинар по същия въпрос или по въпроси, 

свързани с гласуването по интернет. Ние сме позакъснели, тъй като 

вчера трябваше да се извърши регистрация, за да имаме достъп до 

въпросната конференция. 

Така че това го докладвам за сведение. То е свързано с 

предишния ми доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на предложението да бъде качен анализът на 

страницата на ЦИК в папката „Дистанционно електронно 

гласуване“. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Припомням, колеги, че в 14,30 ч. имаме среща със звеното за 

дистанционно електронно гласуване.  

Колега Солакова, имате думата. Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, днес във вътрешна папка е 

публикувана докладна записка от директора на Дирекция 

„Администрация“ относно годишното оценяване на изпълнението на 

длъжността на служителите във връзка с приетите правила на 

Централната избирателна комисия за организацията на работната 

заплата на служителите. 
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Докладвам го за запознаване. Моля да се запознаете и в 

случай на готовност на следващо заседание  да бъдат утвърдени, 

може би дори и след работна група. 

Докладвам ви за сведение информация от община Златоград 

за отворено запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали от местните избори 2015 г., обработката и 

предаването им на регионален Държавен архив – Смолян, в 

изпълнение на Решение № 1244-МИ на Централната избирателна 

комисия. 

За сведение също ви докладвам писмо от управител на 

комплекс „Бояна“. Намира се във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-

03-14 от 09.06.2020 г. Моля да се запознаете. 

Има предложение от директора на Дирекция 

„Администрация“ за подновяване на удостоверения за електронен 

подпис. Посочени са конкретно служителите, както и функциите, 

които са им възложени – Милена Радославова, Жасмина Теофанова, 

Николай Желязков. Посочени са и датите, на които изтичат 

сроковете на техните електронни подписи. 

Общата сума, която е необходима, е в размер до 150 лв. с 

ДДС, за което има средства по параграф „Издръжка“ по бюджета на 

Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви да одобрим направеното предложение за 

подновяване на удостоверенията за електронен подпис, както и да 

одобрим този разход от бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на предложението за подновяване електронния 

подпис на трима от служителите в администрацията на ЦИК. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 
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Предложението се приема. 

Колеги, има ли други желаещи за включване? 

Колегата Андреев. Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имам едно писмо, което ми е 

разпределено днес, което е качено във вътрешната мрежа и е с вх. № 

ЦИК-00-270 от 15.06.2020 г., което е в отговор на изпратения 

поздравителен адрес от страна на Централната избирателна комисия 

до БТВ във връзка с 20-годишнината. Те ни отговарят с 

благодарност на това писмо. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, изчерпахме 

дневния ред. 

Преди да закрия заседанието предлагам следващото 

заседание да е на 18 юни, четвъртък, от 11,00 ч.  Удобно ли е? Не 

виждам други предложения. 

Закривам заседанието, колеги. 

Насрочвам следващото заседание за 18 юни 2020 г., 

четвъртък, от 11,00 ч. 

 

 

(Закрито в 13,30 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Стефка Стоева 

 

     СЕКРЕТАР:  

        Севинч Солакова  

 

 

Стенограф: 

Божидарка Бойчева 


