
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 216 

 

На 23 юни 2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Писмо относно постоянно действащото специализирано 

звено за техническо осигуряване и технически контрол на 

дистанционното електронно гласуване. 

Докладва: Бойчо Арнаудов 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладват: Бойчо Арнаудов 

Цветанка Георгиева 

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Мирослав Джеров 

Георги Баханов 

Ерхан Чаушев 

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

наказателни преписки. 

Докладват: Мария Бойкинова 

Катя Иванова 

5. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Докладва: Георги Баханов 



2 

 

6. Решение за определяне на възнагражденията на членовете 

на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и 

нови избори. 

Докладва: Севинч Солакова  

7. Разни. 

Докладват: Стефка Стоева, Катя 

Иванова, Таня Цанева, 

Мирослав Джеров, 

Силва Дюкенджиева,  

Кристина Стефанова,  

Севинч Солакова, Мария 

Бойкинова, Александър 

Андреев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Емил Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов,  

и Силвия Стойчева. 

 

Заседанието бе открито в 11,10 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги. 

Откривам днешното заседание. Налице е необходимият кворум.  
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Отсъстват колегите Ивайло Ивков и Николай Николов, които 

са в отпуск. Двама колеги са на изследвания с оглед Covid-19. 

По дневния ред, колеги! Има ли други желаещи да се 

включат в дневния ред? Няма други желаещи.  

Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, преминаваме по точка първа от дневния ред: 

1. Писмо относно постоянно действащото специализирано 

звено за техническо осигуряване и технически контрол на 

дистанционното електронно гласуване. 

Думата има колегата Арнаудов. Заповядайте, колега 

Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило едно писмо с вх. № ЦИК-00-32/5 

от 19.06.2020 г. Писмото е от Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. Качено е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание. 

Това са писмени коментари по правилата за работа на 

специализираното звено и пътна карта, изготвени от експерта Ю. К., 

който участва в това звено. 

Прегледах набързо какви забележки и коментари е направил. 

Ще го обсъдим в работната група и ще видим кои от тях са 

основателни и могат да бъдат взети под внимание. 
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Направи ми впечатление в началото, че казват, че не са 

успели да намерят нашия анализ на проведените симулации през 

2017 г. Този анализ е качен на сайта на Централната избирателна 

комисия още на първа страница, не знам защо не са успели да го 

намерят. Предлагам да им го изпратим, за да го имат като документ, 

защото казват, че представлява интерес за тях. Да могат да се 

запознаят. 

Това е за сега за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагате ли да им го 

изпратим, щом не го откриват! 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз предлагам да го изпратим. Не 

виждам защо трябва да го гласуваме при положение, че е качен на 

нашата страница. Но просто за улеснение. Ако решите, ще гласуваме 

едно кратко писмо, с което приложено ще им изпратим еди-кой си 

анализ, който се намира еди-къде си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на предложеното писмо – да изпратим препис от 

анализа от проведените симулации на дистанционно електронно 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 

Колега Чаушев, заповядайте за обяснение на отрицателен вот. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Няма какво да пращаме нещо, което е 

публикувано на нашата страница. Този, който е правил коментарите, 

на всичкото отгоре не беше и миналия път, а изпрати някакъв друг 

човек. Така че мисля, че не трябва да се праща по отношение на 
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това, което всеки може да прочете, а на всичкото отгоре те са си го и 

прочели. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме 

към точка втора от дневния ред: 

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Колега Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпило писмо от кмета на община Мъглиж с вх. № 

НС-06-1 от 19.06.2020 г. , с което ни изпращат заповед и протокол за 

отваряне на запечатано помещение. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Георгиева има 

думата. Заповядайте, колега Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Колеги, докладвам ви писмо, получено с вх. № ЕП-06-

21 от 18.06.2020 г. от кмета на район Южен, община Пловдив, с 

приложено към него преписка, която съдържа всички необходими 

документи съгласно наше решение за отваряне на две запечатани 

помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от 

Националния референдум 2013 г., и изборите за Европейски 

парламент от 2014 г. с цел предаването им на архив в Пловдив. 

Преписката е окомплектована с всички необходими 

документи. Докладвам ви я за сведение. 

Благодаря. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, преминаваме 

към точка трета от дневния ред: 

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Господин Джеров, имате думата. Заповядайте. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-212 от 17.06.2020 г. 

Искането е направено от ОИК – Септември, за възнаграждение за 

членовете на ОИК на основание чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс за 

проведено заседание на 15.06.2020 г., на което са разгледали и са 

взели решение да се отговори на два броя искания за информация от 

разследващи органи, както и за становище по молба по реда на      

чл. 248 от ГПК по административно дело № 2025/2020 г. по описа на 

Върховния административен съд. 

Към искане са приложени съответно решението под № 194 от 

15.06.2020 г. на Общинската избирателна комисия – Септември. 

Преписката е окомплектована в цялост, като към нея са 

приложени съответно контролен лист от 18.06.2020 г. за извършване 

на предварителния контрол от финансовия контрольор преди 

поемане на задължението, както и счетоводната справка под № 237, 

от която е видно, че размерът на исканото възнаграждение е 714,21 

лв. ведно с осигурителните вноски. 

Предлагам да вземем решение, с което да одобрим 

извършването на това заплащане във връзка с възнаграждението на 

членовете на ОИК – Септември. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика, колеги? Няма изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение по одобряване изплащането на възнаграждение 

на ОИК – Септември. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня 

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

Предложението се приема. 
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Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо 

председател! Колеги, докладвам вх. № МИ-27-213 от 17.06.2020 г. 

Постъпило е искане по е-mail, тоест, в копия, за изплащане на 

възнаграждения на членове на ОИК – Сатовча. Искането е 

подписано само от председателя на ОИК – Сатовча. Става въпрос за 

едно заседание, проведено във връзка с получен сигнал за 

предсрочно прекратяване на правомощията на кмета на с. Кочен, на 

основание чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА – прословутия казус, който е 

за кметовете, които имат фирми, които не са закрити. 

Председателят в искането ни обяснява, че сигналът е от 

05.03.2020 г. Първо, не са могли да заседават поради липса на 

кворум, а след това е обявено извънредно положение в Република 

България и са заседавали на 18.05.2020 г. в състав трима души 

ръководство и петима членове. Взели са решение да спрат 

производството по този сигнал, тъй като има висящо дело пред 

Конституционния съд по подобен казус. Цитирали са делата, които 

са пред ВАС. Съставът на ВАС по административно дело № 2487, 

който е изпратил решението на ІІІ Отделение на Върховния 

административен съд, е спрял производството по делото и е 

отправил искане до Конституционния съд на Република България, за 

да се произнесе по установяване на противоконституционност на 

чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и казва, че Конституционният съд е 

допуснал разглеждането на 28.05.2020 г. и предвид горното и с оглед 

преюдициалността на решението на Конституционния съд по дело 

№ 5/2020 ОИК – Сатовча спира производството по сигнала, подаден 

от Ангел Зафиров, до произнасяне на Конституционния съд. 

Има заседание, казах ви подробностите, първо, че е по е-mail 

и второ, че е подписано искането само от председателя. Но са ни 

изпратили и протокола, и решението на ОИК – Сатовча, подписано 

от председател и секретар. 
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Предлагам да се изплати възнаграждението. Имаме 

контролен лист и счетоводна справка от счетоводството на ЦИК. 

Размерът на възнаграждението е 444,22 лв. с осигурителните вноски. 

Моето предложение е въпреки тези леки формалности, които 

не са спазени, да се изплати възнаграждението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте, колеги, 

подробния доклад. Има ли други въпроси, друго предложение? Няма 

изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение за изплащане на възнаграждение на ОИК – 

Сатовча. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня 

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

Предложението се приема. 

Колега Чаушев, заповядайте и Вие в тази точка. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-211 от 

17.06.2020 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение 

от ОИК – Ветово, за проведено заседание на 15.06.2020 г., на което 

са присъствали председател, заместник-председател, секретар и осем 

членове. На това заседание са освободили общински съветник и 

съответно са обявили за избран следващ. 

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

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

възнаграждение за проведено заседание на ОИК – Ветово, в размер 

на 603,82 лв.  

По преписката има съответната счетоводна справка и 

контролен лист. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпроси към 

докладчика има ли, колеги? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение за 

одобряване изплащането на възнаграждение на ОИК – Ветово, за 

едно заседание. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

Колега Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, ще ви помоля да 

гласуваме упълномощаване на юрисконсулт Радославова за две дела, 

насрочени за 30.06.2020 г. и за 24.06.2020 г. в Софийски районен 

съд. Имаме още едно насрочено дело – за 29.06.2020 г. в Софийски 

районен съд. Юрисконсулт Радославова ще е в платен отпуск. 

Процесуалното представителство ще го осъществя аз. 

Засега ви моля за тези две дела за другата седмица да 

гласуваме упълномощаване на юрисконсулт Радославова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

предложения да ни представлява юрисконсулт Радославова на 

посочените дела? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване  госпожа Радославова 

да ни представлява в Софийския районен съд. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка 

Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, за 29.06.2020 г. е 

насрочено дело във Върховния административен съд. То е 

образувано по касационна жалба на Централната избирателна 

комисия срещу решение на Административен съд – Велико Търново, 

с предмет на делото ЗОДОВ. Това е третото дело с този предмет. 

Предлагам да упълномощим юрисконсулт Желязков да 

осъществи процесуалното представителство по делото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има 

ли, колеги? Няма. 

Моля, процедура по гласуване ЦИК да се представлява от 

процесуалния представител Николай Желязков. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

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

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Бойкинова, за следващия Ви доклад. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви, че 

на 28.07.2020 г. в Софийски районен съд е насрочено дело. 

Централната избирателна комисия е призована като страна. За 

24.06.2020 г. имаме призовка, с която е призована госпожа Стоева в 

качеството й на актосъставител. 

Докладвам ви ги за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Иванова има 

думата. Заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в изпълнение на 

протоколно решение на Централната избирателна комисия от 
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18.06.2020 г. съм подготвила проект на касационна жалба срещу 

решението по НАХД № 17345/2019 г. по описа на Софийски 

районен съд и чрез Софийски районен съд до Административен съд 

–София-град.   

Моля да се запознаете с проекта на жалбата и, ако имате 

някакви предложения за изменение и допълнение, да ги обсъдим. 

Ако няма, да гласуваме решение, с което да бъде администрирана 

жалбата към Административен съд – София – град. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Имате ли бележки, изказвания към проекта за жалба? Има ли 

въпроси към докладчика? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно 

решение, с което да одобрим така изготвената жалба. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Стефка 

Стоева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Иванова, за следващия Ви доклад. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, днес ми беше 

разпределено едно съобщение, получено от Върховния 

административен съд на Република България, ІІІ Отделение по 

административно дело № 4931/2019 г. 

Всъщност това, което ни е изпратено със съобщението,  е 

една молба от Д. Г. Й. чрез адвокат Кристиян Гьошев на основание 

чл. 248, ал. 1 от ГПК. В седмодневен срок Централната избирателна 

комисия следва да изрази становище. 

Аз ще подготвя такова становище за следващо заседание. 

Само бих искала да ви припомня как се развиха нещата по делото. 

С Решение № 1460 от 29.01.2020 г. на Върховния 

административен съд беше оставено в сила решението на 
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Административен съд – Пловдив, по административно дело 

№ 1108/2018 г. Тъй като съдът не се беше произнесъл по искането за 

присъждане на разноски, с молба № 248, отново от Д. Й. чрез 

адвокат Гьошев с Определение от 13.05.2020 г. състав на Върховния 

административен съд е допълнил решението, като е осъдил 

Централната избирателна комисия да заплати 429 лв. разноски на 

ищцата Д. Й. 

Това, което сме получили сега, е втора молба – по чл. 248, ал. 

1 за изменение на вече постановеното Определение от Върховния 

административен съд, също постановено по искането за изменение. 

Не е частна жалба срещу Определението, а е просто нова молба за 

изменение на Определение, с което е допуснато изменение в частта 

относно разноските. 

За следващото заседание ще ви подготвя проект на отговор. 

 

Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред: 

6. Решение за определяне на възнагражденията на 

членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане 

на частични и нови избори. 

Колега Солакова, заповядайте по точка шеста от дневния ред. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикуван проект на решение за определяне на 

възнагражденията на членовете на ОИК и на секционните 

избирателни комисии и подвижните секционни избирателни 

комисии при произвеждане на частични и нови избори за общински 

съветници и за кметове. 

Проектът е възприел, както виждате, принципа от предишния 

мандат – да определим месечното възнаграждение за произвеждане 

на изборите за кмет на община и с различен размер, съобразявайки 

обема на работа, сложността на работата и подготовката и 

произвеждането на изборите за кметове на кметства  и еднократното 
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възнаграждение за секционните избирателни комисии, независимо 

дали е за частични или нови избори, тъй като при тях няма такава 

разлика в обема на работа. 

При определяне на възнагражденията отново е спазен 

принципът като основа да се използва минималната работна заплата 

с определени коефициенти съобразно и обстановката, указанията на 

министъра на финансите за финансова дисциплина при 

изпълнението на Закона за бюджета.  

Средствата за произвеждане на частични избори, знаете, че са 

за сметка на общинския бюджет. Затова тези средства за 

възнаграждения ще трябва да бъдат планирани и приети с план-

сметка с решение на Общинския съвет, а средствата за 

възнагражденията за произвеждани на нови избори са от държавния 

бюджет. 

Има още един момент. В решението се предвижда в случаите 

на необходимост да може да се привлича IT-специалист за 

подпомагане на дейността на общинските избирателни комисии.  

Разбира се, и нещо, което отново е традиционно, но го 

казваме изрично в решението, тъй като то е месечно 

възнаграждение, при произвеждането на избори в периода на 

получаване на месечно възнаграждение не се изплаща отделно 

възнаграждение за провеждане на заседания и дежурства, 

независимо, че темите в дневния ред на ОИК  не са свързани с 

конкретните частични или нови избори.  

Това са в общи линии основните положения на проекта на 

решение заедно с методика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Виждате проекта за решение. Има ли бележки, колеги, по проекта за 

решение? Има ли изказвания, колеги. 

Колеги, ако няма изказвания и бележки към проекта за 

решение, моля процедура по гласуване. 
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Това е важно принципно решение за определяне на 

възнагражденията. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Решението се приема. 

Решението има № 1830-МИ.  

 

Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред: 

7. Разни.  

Ако решите, аз да започна, да ви докладвам, че вчера в 

Районния съд бях свидетел по две дела. Едното по БЛИЦ, а другото 

беше с Инвестор.бг. Разпитваха ме с традиционен въпрос – защо съм 

и актосъставител, и участвам в съставянето на акта, и участвам и в 

заседанията. От БЛИЦ не се яви представителя, от Инвестор.бг се 

яви представител. Изключително подробна жалба, дълго заседание. 

Днес се явявам отново с ПИК.нюз. Вчера деянието беше 

извършено  - нарушението – в 10,25 ч., днес беше в 10,00 ч. в същия 

ден. Става дума за 3 ноември . Влязох в залата. Съдията каза: Вие ли 

сте участвали и в решенията, и в съставянето на акта? Аз казах: да. 

Той каза: Много се извинявам, че съм Ви повикал. Няма да Ви 

разпитвам. Не мога да Ви разпитвам при това положение. Аз казвам: 

другите ме разпитват. Защо съм повикана? 

Една такава неприятна ситуация! Да си отлагаме ние 

заседанието, да започваме от 11,00 ч., аз да седя там с юрисконсулта, 

пълно е с хора. Той просто ми казва: грешно съм Ви повикал. А 

защо? Не мога да разбера каква е връзката между това, че съм 

актосъставител и участвам в решенията, че това е пречка да ме 

разпитва. Но така вървят делата. Вчера слушах, че Изборният кодекс 
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се казва Избирателния кодекс и т.н. Утре имам три дела. Осем са за 

тази седмица. 

Кой още е утре и в други ден? С кого ще се явявам?  Много 

тежка работа. 

Колеги, моля ви, във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали има едно писмо до Сметната палата – да изпратим 

поименното щатно разписание на служителите в ЦИК. Моля да го 

видите.   

Ако няма изказвания, колеги, моля, процедура по гласуване 

на писмото до Сметната палата. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка 

Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Иванова, заповядайте в точка „Разни“. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

преписка с вх. № ЦИК-99-90 от 12.06.2020 г. За първи път ви я 

докладвах на 16 юни тази година за запознаване. Тогава постъпи 

предложение от членове на Централната избирателна комисия да 

бъде изискано становище по подаденото заявление от управителя на 

фирма „Атлас травълс“ ЕООД, с която имаме сключен договор за 

обществена поръчка с предмет осигуряване на самолетни билети и 

медицински застраховки. 

Към днешна дата такова становище е изготвено от 

юрисконсулт Николай Желязков. То е качено във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днешно заседание. В същата папка ще 

ви помоля да погледнете и едно методическо указание, което съм 

качила, което се цитира от юрисконсулт Желязков. Но все пак ми се 
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ще да го погледнете. То е на Агенцията по обществени поръчки 

относно изменението на договор за обществена поръчка на 

основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време 

на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март.  

Обръщам внимание, че това методическо указание е издадено 

на 24 април и то касае предходната редакция на разпоредбата на чл. 

13 след последното й изменение, което беше направено със Закона за 

изменение и допълнение на Закона за здравето. Имам предвид 

изменението на разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение. То не е 

променяно, няма нова актуализация. Струва ми се за удачно да го 

погледнете. 

След като се запознаете, ви предлагам да коментираме кой от 

двата варианта, предложени от юрисконсулт Желязков, да бъде 

приет с протоколно решение на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагам, колеги, да 

бъде за запознаване на всеки от нас и в четвъртък, в следващото 

заседание да гласуваме и да приключим с договорите. 

Колегата Цанева има думата. Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за 

сведение писмо, получено по електронната поща от 

Международната фондация за изборни системи, с което ни 

уведомяват, че в Малави ще се проведат президентски избори. 

Както казах, докладвам го за сведение. 

Докладвам ви писмо от Европейската комисия, с което ни 

информират, че поредната виртуална среща ще се състои на 24 юни, 

както са ни изпратили и дневен ред на срещата, който включва 

доклад на Европейската комисия за проведените през 2019 г. избори 

за Европейски парламент, дискусия за предвидените специфични 

действия. Следващият панел е „Подходи за дезинформация“ в 
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контекста на пандемията Covid – 19. Членовете-участници ще 

направят дискусия за подходите по дезинформацията, какви 

съвместни действия и добри практики има, както и начина, по който 

може да се участва, да се регистрира за тази среща. 

Докладвам го за сведение. 

Изпратили са ни и самия доклад, който ще бъде обсъждан за 

проведените европейски избори през 2019 г. на Европейската 

комисия, като докладът е тематично със заглавие „Насърчаване на 

европейските дебати и осигуряване на свободни и честни избори“. 

Ако има интерес към доклада, можете да се запознаете. Той е 

доста голям и е качен във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешно заседание с № 07-151. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Джеров, 

заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви едно запитване с вх. № МИ-15-365 

от 16.06.2020 г. Качено е във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днес. 

Запитването е от  господин Ростислав Христов Димов, който 

е председател на Общинска избирателна комисия – Борово, област 

Русе. Питането му към нас е следното – можете да се запознаете с 

текста. Той е избран за председател на ОИК – Борово, а 

впоследствие е назначен със заповед на кмета на община Борово по 

служебно правоотношение на длъжността главен юрисконсулт в 

същата община, област Русе.  

Питането му към нас е дали могат двете дейности да бъдат 

съвместени и има ли нарушение на някои от текстовете така, както 

са изброени въпросите от неговото запитване към нас. 

Предлагам да изпратим на  господин Димов едно писмо, с 

което можете да се запознаете във вътрешната мрежа в папка с 
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моите инициали от днес. Номерът му е 3828. С него го уведомяваме, 

че заемането на длъжността главен юрисконсулт в община Борово, 

област Русе, на която той е назначен по служебно правоотношение, 

не е сред ограниченията на чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния 

кодекс и може да бъде съвместено със заемане на длъжността 

председател на ОИК. 

При така изложените обстоятелства няма нарушение на 

законовите изисквания и няма пречка той да изпълнявам съвместно 

двете дейности. 

Предлагам да изпратим писмото с това съдържание. Ако 

имате предложения за допълнения и изменения, да ги обсъдим. Ако 

нямате, ще ви помоля да гласуваме така изготвеното писмо. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Трябва ли да го има 

последното изречение? Той пита за несъвместимост? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Добре, съгласен съм с 

предложението. Ще махна последния абзац от писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други изказвания, 

колеги? Други бележки към проекта за отговор до колегата Димов? 

Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване на отговора до  господин 

Ростислав Димов с направената корекция. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 

 

Заповядайте, колега Джеров, за следващия Ви доклад. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение току-що получен вх. 

№ МИ-06-375 от 23.06.2020 г. от община Септември, че в 

изпълнение на Решение № 1829-МИ от 18.06.2020 г. на Централната 

избирателна комисия във връзка с писмо под съответния номер за 

предоставяне на достъп до помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали. Писмото ни изпраща госпожа Н. В., 

секретар на община Септември, със заповед на кмета на община 

Септември, както и протокол за извършените действия съобразно 

Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г. на Централната избирателна 

комисия. 

Приложени са Заповед № 847 от 18.06.2020 г., както и 

Протокол № 1 от 19.06.2020 г. 

Докладвам го за сведение. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Дюкенджиева 

има думата. Заповядайте, колега Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, докладвам за сведение на 

Централната избирателна комисия, че сме получили препис на Указ 

№ 120 от 17 юни за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Брестак, община Вълчи дол. Не е публикуван в днешния 

"Държавен вестник", предполагам, че в следващия брой.  

С това до този момент частичните и нови избори, насрочени 

за 27 септември, са 24. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Стефанова 

има думата. Заповядайте, колега Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

провеждането на процедурата за подбор за длъжност „главен 

експерт „Човешки ресурси и здравословни и безопасни условия на 

труд“ Комисията заседава на 18 юни. Това е втори етап от 
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провеждането на процедурата. До него бяха допуснати 11 човека, от 

които 10 се явиха в уговорения час и ден. Първо беше проведен 

тестът, от който, след като беше решен от всички кандидати, 

комисията го провери и внесе резултатите. Един от кандидатите не 

беше достигнал минималния брой точки от 13 и не беше допуснат до 

интервюто. Другите 9 кандидати бяха с резултати над 13 точки. 

Протоколът е публикуван във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали, можете да се запознаете с резултатите от теста в точки, 

както и с резултатите от интервюто в точки. 

След като проведохме интервюто, направихме общо 

класиране на кандидатите, като с най-голям брой точки е госпожа Д. 

Й. – 46 точки. Комисията предлага да бъде назначена на длъжността 

„Човешки ресурси и здравословни и безопасни условия на труд“. 

Предлагам да бъде одобрена работата на комисията, както и 

да бъде публикуван протоколът в секция „Кариери“ на официалния 

сайт на ЦИК и да се свържем с госпожа Д. Й. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има думата колегата 

Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз само да допълня колегата 

Стефанова и да кажа, че съм изключително приятно изненадан от 

качеството на кандидатите, които се явиха на този конкурс. За мен 

до пето, даже до шесто място, се представиха отлично хората. Бяхме 

доста затруднени от тази гледна точка – да изберем най-добрия. 

Мисля, че се справихме с тази задача. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

комисията? Запознахте ли се с протокола и с предложението за 

класиране на първо място на лицето, което комисията ни предлага да 

бъде назначено? Има ли въпроси, колеги? Друго предложение има 

ли?  Не виждам. 
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Моля, колеги, процедура по гласуване да одобрим протокола 

на комисията, която проведе конкурса и да го качим на страницата 

на ЦИК и да назначим на длъжността „Човешки ресурси, 

здравословни и безопасни условия на труд“ в ЦИК първия в списъка 

на конкурсната комисия госпожа Д. Г. Й. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 Заповядайте, колега Стефанова, за следващия Ви доклад. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, получили сме писмо от 

A-WEB, с което ни благодарят, че сме участвали в тяхното 

проучване от гледна точка на участието ни в обучителните й 

семинари, които са провеждани в Република Корея. Това е с вх. № 

ЦИК-07-158. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение писмо от комплекс „Бояна“ към Министерския съвет и за 

последващо одобрение писмо, което сме изпратили в отговор на 

предишно тяхно искане – списък на членовете на Централната 

избирателна комисия. Писмото е публикувано във вътрешната 

мрежа с изходящ номер така, както ви обясних на работна група - 

№ ЦИК-03-16 от 22.06.2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли изказвания? Няма. 

Моля, колеги, процедура на гласуване на последващо 

одобрение на изпратеното писмо до комплекса „Бояна“. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова, за следващия Ви доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо, което сме получили от Държавна агенция „Архиви“ с 

приложена номенклатура на делата на Централната избирателна 

комисия, приети с протоколно решение на Централната избирателна 

комисия, одобрени от председателя на Централната избирателна 

комисия на 16.06.2020 г. Знаете, че ги изпратихме в Централен 

държавен архив и ги получаваме утвърдени с подпис и печат на 

директора на ЦДА от 19.06.2020 г.  

В писмото се сочи, че очакват да получат следващите 

действия и актове на Централната избирателна комисия по 

внедряване на номенклатурата.  

Докладвам ви на този етап за сведение тази номенклатура, тя 

вече следва да бъде изпълнявана и в момента, в който се подготвят 

актовете във връзка с внедряването, ще ги докладвам допълнително. 

Докладвам ви докладна записка на директора на Дирекция 

"Администрация" с приложени попълнени формуляри за оценяване 

изпълнението на длъжността на служителите от администрацията на 

Централната избирателна комисия, както и формулярите, попълнени 

от председателя, за които оценката е от председателя на 

Централната избирателна комисия. 

Знаете, във връзка с приетите Вътрешни правила за 

организацията на работната заплата на служителите с § 3 от 

Заключителните разпоредби предвидихме до 15 юни тази година да 

бъде извършено годишното оценяване за миналата година при 
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спазване на правилата, приети от Централната избирателна комисия 

тази година. Тези оценки са представени в срок, обсъдени са на 

работна група миналата седмица, веднага след като бяха докладвани 

за запознаване.  

Работното обсъждане на 18.06.2020 г. излиза с предложение 

за утвърждаване на оценките така, както са представени, с 

изключение на преценките на Рени Кирилова и Донка Калудова. 

Предложението на работната група е съгласно Вътрешните правила, 

чл. 25, ал. 6, комисията да одобри техните оценки с една оценка 

нагоре. 

Предлагам ви ан блок гласуване одобряването на оценките 

така, както ги представям на вниманието ви като предложение на 

работната група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Оценките са обсъждани от всички нас много внимателно. 

Не виждам изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на оценките на 

служителите в администрацията на Централната избирателна 

комисия с предложените две корекции за служителите Рени 

Кирилова и Донка Димитрова.  

Процедура по гласуване на предложението. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова, за следващ доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Нямам други доклади.  
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Във връзка с одобрените оценки предлагам Централната 

избирателна комисия да проведе работна група за предприемане на 

следващи действия, преценка и решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Мисля, че всички 

колеги приемат да извършим такава работна група. 

Има ли други колеги, които желаят днес да вземат участие с 

доклади? 

Заповядайте, колега Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо от Столична община, район Триадица, с което писмо ни 

връщат актове № 47, 48, 49, 50, 51 и 52-МИ на Централната 

избирателна комисия срещу представляващите БТВ медия груп. 

Същите са връчени чрез пълномощник на представляващите и 

съответно ще бъдат приложени към административнонаказателните 

преписки и съответните докладчици ще ни запознаят и съответно 

предложат решения за налагане на имуществена санкция или глоба. 

В тази връзка вече са постъпили и две възражения. Едното 

възражение е срещу акт № 52-МИ от господин Ф. С., а другото 

възражение също е от него срещу акт за установяване на 

административно нарушение № 48. Те също ще бъдат приложени 

към административнонаказателните преписки, взети предвид при 

обсъждане на проектите за решения за налагане на имуществена 

санкция или глоба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Андреев 

поиска думата. Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпилото писмо с вх. № ЦИК-04-01-11 от 19.06.2020 г., с което 

ни е изпратен от Министерството на външните работи списък на 

държавите, с които имаме дипломатически отношения, с оглед в кои 

от тях се осъществява дистанционно електронно гласуване. 
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Можете да видите в табличен вид информация за всяка една 

от тях, като, разбира се, по отношение на държавите, които не са 

включени, все още се очаква да постъпи информация от нашите 

дипломатически представителства. Тя ще бъде допълнена така, 

както е записано и в писмото. Тази информация ни беше обещана и е 

в рамките на работната среща на Специализираното звено, което 

проведе своето заседание. 

Можете да се запознаете подробно, за всяка една от 

държавите има достатъчно информация дали се провежда такова 

гласуване – дистанционно електронно гласуване или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ако няма други колеги, 

желаещи да се изкажат, изчерпан е дневният ред. 

Колеги, закривам заседанието. 

Насрочвам следващото заседание на ЦИК на 25 юни 2020 г., 

четвъртък, от 10,00 ч., колеги. 

(Закрито в 12,20 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

  Божидарка Бойчева 

 


