
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 217 

   

На 25 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. 

 Докладва: Бойчо Арнаудов 

1а . Промяна в състав на ОИК. 

 Докладва: Кристина Стефанова 

2. Доклад относно дистанционното електронно гласуване. 

 Докладва: Бойчо Арнаудов 

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладва: Катя Иванова 

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

наказателни преписки.. 

 Докладват:  Мария Бойкинова и Катя Иванова 

5. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

 Докладват: Мирослав Джеров и Георги Баханов 

6. Разни. 

 Докладват: Мария Бойкинова, Катя Иванова, Таня 

Цанева, Емил Войнов и Севинч Солакова 

  

ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 

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

Цветанка Георгиева.     

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Откривам заседанието 

на Комисията, колеги. Налице е необходимият кворум. Отсъстват 

колегите Николов и Ганчева, които са в отпуск. 

Имате думата по дневния ред. 

Колегата Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо председател, моля да 

ме включите в нова точка: Промяна в състава на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Няма. 

Моля,  процедура по гласуване на дневния ред с 

допълнението. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 6 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева).  

Решението се приема единодушно.   

 

Преминаваме към точка първа: 

Доклад относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Колегата Арнаудов има думата. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в ЦИК са постъпили 

множество писма от община Любимец с вх. №№ МИ-06-371, МИ-06-

372, МИ-06-373 и МИ-06-374. Тези писма са във връзка с отваряне 
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на запечатани помещения и предаване на книжа на отдел „Държавен 

архив” Приложени са документи: Акт за предаване на неценни 

документи, Становище на отдел „Държавен архив” – Хасково, и 

Протокол за унищожаване на неценни документи. Докладвам Ви 

всичко това за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Няма друг доклад по 

тази точка. 

 

Преминаваме към: точка втора: 

Доклад относно дистанционното електронно гласуване. 

Господин Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, на минало заседание Ви 

докладвах за сведение и запознаване едно писмо дошло от  

Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. С него те предлагат свои коментари и предложения 

относно изпълнение на пътната карта за Експерименталното 

дистанционно електронно гласуване, което сме приели с Решение 

1814 от 21.05.2020 г. 

Този документ се намира в моя папка от 23.06.2020 г. с вх. № 

ЦИК-00-35/5 от 19.06.2020 г. 

Събрахме се на работна група да обсъдим техните 

предложения. Ще Ви запозная какво е нашето становище и дали 

ЦИК ще го одобри. 

На стр. 3 още тогава Ви предложих да изпратим писмо, с 

което да ги запознаем и информираме, въпреки че на нашата 

страница се намира този документ – за симулациите на  ДЕГ, 

проведено от ЦИК през месец ноември и декември 2017 г. След това 

стигаме до стр. 5, където са изредени законовите текстове. Те имат 

коментари по тези текстове. 

Тук с колегата Андреев се зачудихме там, където се казва, че 

се използват интернет терминали – така е записано в Изборния 

кодекс. Дали в скоби можем да дадем по-точно описание на тези 

интернет терминали – нещо за яснота. Имаме ли ние такава яснота, 
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защото на самата среща и други поставиха въпроса какво означава 

„интернет терминали”. За мен това е точки за достъп до интернет 

пространството, могат да бъдат най-различни устройства. Въпросът 

е дали да го уточняваме, или да си го оставим, както е неясен 

законовият текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колегата Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Както колегата Арнаудов каза, 

въпросът стои по следния начин: можем ли да допълваме или по 

някакъв начин да конкретизираме изискванията, въведени с нормата 

на § 145, ал. 14, или следва да останат в пътната карта по този начин, 

без това да бъде допълвано с някакво тълкуване какво точно е искал 

да включи законодателят в тази терминология. Тя е много 

специфична, но ние сме обвързани, тъй като в ал. 14 на § 145 

изрично пише, че системата за ДЕГ трябва да съответства на 

посочените по-долу изисквания. Въпросът тук стои доколко тези 

изисквания могат да бъдат допълвани, променяни, изменяни или по 

някакъв начин да променят своята първоначална редакция, дадена в 

ал. 14, независимо дали от чисто техническа гледна точка това 

съответства на развитието и е прецизно по отношение на тази 

специфична терминология, или не, дали има някакво допълнително 

развитие, довело до промяна и в технологиите. Ако се обединим 

върху това, че не може да бъде и тези текстове трябва да останат, то 

коментарите в тази връзка не могат да бъдат приети, тъй като би 

било допълване на изискванията към цялата система, независимо 

колко те са технически издържани или не. 

Ако приемем, че това би могло да бъде променено, тогава би 

могло да бъдат обсъдени по-подробно и коментарите, които са по 

точките от ал. 14, които ние сме включили в пътната карта като 

изисквания към системата. Считам, че поне до момента те винаги са 

били обвързващи за нас като ЦИК, за да може да бъде реализирано 

ДЕГ. 

В тази връзка тук би трябвало Вие да кажете Вашето мнение 

как да процедираме. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги. 

Много труден за решаване въпрос, защото ЦИК 

възпроизвежда Закона и други органи казват: „Той не е точен, не е 

съвсем ясен”. Не знаем това. Това започна още със 

специализираното звено – каква е дейността и какво трябва да прави. 

Има непълноти.  

Струва ми се, че е хубаво да изчакаме и останалите членове 

на звеното да дадат писмено своите становища, за да не правим на 

парче промяната в пътната карта, ако  направим такава. Следващата 

седмица ми се струва, че имаме отново среща, работно заседание със 

звеното. 

Да изчакаме всички да дадат своите предложения и тогава  да 

тръгнем още веднъж към обсъждане. Какво мислите? 

Колегата Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Ако трябва да обобщя нашето 

становище, засега единствената промяна, която предложи колегата 

Андреев, е залегнала в т. 7 като коментар: да се добави „достъпност 

на системата за хора с увреждания”. Можем да не го правим сега, 

както казахте, да изчакаме и други коментари, за да можем с  едно 

решение промените. 

Що се отнася до неяснотите, наистина всички дадени под 

формата на въпрос коментари трябва да бъдат отправени към 

Народното събрание 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Други предложения, 

колеги? Обсъждаме ли го сега и гласуваме, или изчакваме? 

БОЙЧО АРНАУДОВ:  Аз не видях някой да е против това, 

което предложихме с колегата Андреев. То не значи, че ще го 

направим веднага. Да изчакаме и останалите неща, но да сме 

постигнали съгласие за това да бъде включено към т. 7. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Въпросът за хората с 

увреждания е много важен. (Шум, реплики.) 
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Добре, обединяваме се около това след следващото заседание 

на звеното да обсъдим едновременно всички предложения за 

промени, които се правят. 

Друг доклад, колегата Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Моля обсъжданията да се протоколират и 

да обсъждаме вече въз основа на протокол кой какво казал, от кого, 

за какво. Не селектирана информация, а целия протокол! 

Предложението ми е едно-единствено: обсъждаме след протокола. 

Знаем, че именно нюансите на думичките и контекстът е съществен. 

Поради това предложението ми е едно-единствено: обсъждаме след 

изготвен протокол кой какво откъде казал. Целта ни не е обсъждане. 

Първо протоколът, после обсъждането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Няма никакъв спор, че 

се води протокол на заседанието. Две заседания има досега звеното, 

и двете са с протокол от работата. (Шум, реплики на господин Ерхан 

Чаушев на изключени микрофони.) 

Колегата Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с казаното от колегата 

Чаушев предлагам да приемем протоколно  решение, с което да бъде 

обособена папка „Дистанционно електронно гласуване”,  в която 

вътре да бъдат включени всички документи както на звеното и 

протоколите от проведените заседания, пътната карта и другите 

документи, така и документацията, свързана с проекта за изграждане 

на пилотната система за ДЕГ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  В това число и всички 

становища, които идват от държавните органи, свързани с ДЕГ. 

Колеги, процедура по гласуване на предложението да се 

обособи самостоятелна папка „Дистанционно електронно гласуване” 

на страницата на ЦИК. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

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

Цветанка Георгиева).     

 

Преминаваме към точка трета, колеги: 

Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Колегата Иванова има думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК е постъпило 

искане за изплащане на възнаграждение от ОИК Земен. С 

въпросното искане се претендира възнаграждение за едно проведено 

заседание на 1.06.2020 г., на което ОИК  е приела Решение 54-МИ за 

предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и 

за обявяване за избран на следващия от листата на съответната 

политическа партия, в случая на ПП ГЕРБ поради несъвместимост. 

Освободеният общински съветник е преминал на щатна длъжност в 

общинската администрация. 

Претендира се и възнаграждение за едно дежурство от 

16.06.2020 г., осъществено от председателя на Комисията. Във  

връзка с предсрочното прекратяване на пълномощията на 

общинския съветник същият е изготвил  удостоверение на 

новоизбрания общински съветник и е присъствал при полагането на 

клетва от същия пред Общинския съвет, като му е връчено 

изготвеното удостоверение. 

Преписката е окомплектована с всички необходими 

документи съгласно наше Решение 16-85, има и счетоводна справка, 

и контролен лист. Поради това предлагам на ОИК Земен да бъде 

изплатено възнаграждение в размер на 561,26 лв.  

Със същото искане по т. 3 от писмото се претендират и 

извършени разходи за транспорт на трима от членовете на ОИК, 

като са приложени съответните документи. 

В тази връзка в папката с моите инициали има качено 

стандартно писмо до кмета на община Земен с копие до ОИК, с 

което да препратим копие от това писмо за предприемане на 

съответните действия за изплащане на тези възнаграждения за 



 8 

транспорт съгласно Наредбата за командировките в страната. Моля 

да гласуваме и това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Виждате проекта на писмо до кмета на Земен, с копие до ОИК. 

Ако няма бележки към проекта, моля да гласуваме първо 

протоколното решение за одобряване на възнаграждение на ОИК 

Земен. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).  

Моля,  процедура по гласуване на писмото до кмета на Земен. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

 

Преминаваме към: 

Промяна в състав на ОИК. 

Заповядайте, колега Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-

15-369 от 23.06.2020 г. сме получили заявление от господин Атанас 

Танев, с което ни моли да бъде освободен от позицията си секретар в 

ОИК Своге. Изтъква лични причини за освобождаването, както и 

предстоящото му постъпване на държавна служба, заради което ще 

бъде в конфликт на интереси, несъвместимост. 

Във вътрешна мрежа е публикуван проект на решение за 

освобождаването му. 

Към момента нямаме резерва от Коалиция „БСП за България”. 

Подготвила съм писмо до коалицията с молба за предложение, което 

да ни изпратят, за да може да назначим секретар в ОИК Своге. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Имате думата, колеги, 

за предложения по проекта за решение. Няма изказвания. 

Моля,  процедура по гласуване на Решение № 1831 за 

освобождаване секретаря на ОИК Своге. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 

Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Колеги, процедура на гласуване на писмото с искане да ни 

посочат лице, което да бъде назначено за секретар на ОИК Своге. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Димитър 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева). 

 

Колеги, преминаваме към четвърта точка: 

Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 

Колега Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се 

намира проект на касационна жалба срещу решение на Софийския 

районен съд, с което е отменено решение на ЦИК № 596-ЕП, с което 

сме наложили глоба на господин Ангел Джамбазки. Моля да се 

запознаете. Докладвала съм Ви решението преди две заседания. 

Взехме протоколно решение да го обжалваме. Сега представям на 

Вашето внимание касационната жалба. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 

допълнения към проекта за касационна жалба? Бележки към 

проекта? Няма. 
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Моля,  процедура по гласуване на предложената касационна 

жалба до Софийския районен съд. (Шум, реплики.) Повторно 

гласуване, колеги, системата не е отчела гласуването. 

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

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

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

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

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

възражение от господин Й. срещу акт за установяване на 

административно нарушение № 51-МИ, второ възражение от 

господин Й. срещу възражение 49 и две възражения от господин Т. 

П. срещу актове за установяване на административни нарушения 47-

МИ и 50-МИ. Възраженията ще бъдат взети предвид от докладчика 

при докладването на евентуалните решения за налагане на 

имуществена санкция или глоба. 

Колега Иванова, имате думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в предходно заседание 

Ви информирах за постъпило съобщение по а.д. № 4931 от 2019 г. от 

Върховен административен съд за изготвяне на писмен отговор по 

повод молба от ищцата по делото за изменение на определението на 

ВАС в частта относно разноските. 

Подготвила съм, както Ви казах, отговор на тази молба, качен 

в папката с моите инициали. Моля да се запознаете с него и в 

случай, че бъде одобрен, да бъде администриран по делото към 

ВАС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по проекта за отговор по втората молба за промяна на решение в 

частта за разноските. Ако няма бележки и изказвания, моля, 

процедура на гласуване на предложения отговор. Считаме, че е 

процесуално недопустимо искането. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева).  

 

Следва точка пета: 

Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Колега Джеров, имате думата. Заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № ЕП-09-106 от 

19.06.2020 г. Това е писмо-искане от следовател А., в което казва, че 

във връзка с досъдебно производство № 247 от 2020 г. по 

прокурорска преписка № 22-915 от 2020 г. на СРП и на основание на 

чл. 159, ал. 1 от НПК и чл. 215 от ЗСВ (Закон за съдебната власт) ни 

моли да им предоставим писмено следните документи и данни, 

изброени съответно в искането. 

Подготвил съм писмо, с което може да се запознаете в 

папката с моите инициали от днес с № 38-41. С него на следовател 

А. изпращаме съответно завереното копие на декларацията по чл. 33 

на госпожа К. С. Н., както е поискано, препис-извлечение от 

Решение № 305, както може да се запознаете в писмото, както и 

препис-извлечение от Решение № 353 от 18.05.2019 г. Това е 

съдържанието на писмото. Предлагам да го изпратим в този вид със 

съответните документи, поискани от нас от следовател А.. Това е 

проектът ми за писмо под № 38-41. Моля да се запознаете и ако 

нямате предложения за изменение и допълнение, да го изпратим в 

този вид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, имате думата 

по проекта за писмо до следствения отдел на СГП, следователя А. 

Има ли бележки към проекта за писмо? Няма. 

Колеги, моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева) 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-107 

от 19.06.2020 г. е постъпило искане от следовател Ю. от СГП, в 

което пише, че за нуждите на досъдебното производство по 

следствено дело 243 от 2020 г. ни молят да изготвим и изпратим 

подробна справка относно членовете на секционна избирателна 

комисия в чужбина и конкретна избирателна секция № 323600132 от 

Тараклия, държава Молдова при произвеждането на избори за 

членове на Европейски парламент  от 26.05.2019 г. 

Подготвил съм също проект на писмо в тази връзка под № 38-

42 в папката с моите инициали от днес. В него казвам, че във връзка 

с досъдебното производство с № 243 от 2020 г. изпращаме 

съответните данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, имате думата 

по проекта за отговор до следователя господин Ю. за гласуване на 

лицето В. Г. И. 

Ако няма изказвания, колеги, моля, процедура по гласуване 

на отговора. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Още едно писмо съм изготвил. 

Входящият № по преписката е ЕП-09-112 от 19.06.2020 г. Искането е 

от   следовател Д. В  тази   връзка    съм    подготвил   също писмо 

под № 38-43, с което можете да се запознаете в папката с моите 
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инициали от днес. Свързано е с досъдебно производство под № 263 

от 2020 г. по описа на СГП, Следствен отдел. Предлагам да 

изпратим писмото с това съдържание и копия от съответните 

документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, имате думата 

по проекта за писмо до същата прокуратура, следователя господин 

Димитров. Не виждам изказвания. 

Моля,  процедура по гласуване на писмото. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Колегата Баханов има думата. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, ще Ви докладвам 

няколко преписки, но моля да ги гласуваме анблок, тъй като са 

идентични. ЕП-09-102 от 18.06.2020 г.; ЕП-09-101 от 18.06.2020 г.; 

ЕП-09-121 от 23.06.2020 г.; ЕП-09-114 от 22.06.2020 г.; ЕП-09-116 

също от 22.06.2020 г.; ЕП-09-115 от 22.06.2020 г. Всички са от СГП, 

Следствен отдел, от следовател С. са повечето от тях. Желаят да им 

предоставим списък на членове на съответни СИК за гласуване 

извън страната в различни градове в чужбина, където е имало 

открити секции, както и заверени копия от подадени декларации от 

различни лица. Става въпрос за лица с досъдебни производства, в 

които е упражнено избирателно право в изборите за Европейски 

парламент , без да имат такова право. 

Подготвени са писма със съответните приложени документи 

за тези лица, а именно: списъци на членовете на съответните СИК, 

за които се искат сведения, както и заверени копия от декларациите, 

подадени от лицата, срещу които има заведени досъдебни 

производства, както и решения за назначаване на комисиите извън 

страната. Моля да гласуваме анблок тези отговори. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля да гласуваме 

анблок протоколно решение, с което да одобрим изпращането на 

тези предложени 6 писма с отговори до СГП със съответните 

документи, заверени копия от ЦИК, както предлага докладчикът. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, следват отново 

няколко преписки, които пак предлагам да бъдат гласувани анблок с 

вх. №№ ЕП-09-118 от 22.06.2020 г., ЕП-09-117 от 22.06.2020 г. и  

ЕП-09-97 от 16.06.2020 г. Те се отнасят отново за лица, гласували 

извън страната. Исканията са от СГП, Следствен отдел, от 

следователи. Желаят да им изпратим къде е разположена дадена 

секция в чужбина, кои лица са били членове на тази секция, в кой 

избирателен списък са включени дадени лица и в коя избирателна 

секция е следвало да гласуват, колко пъти е гласувало даденото лице 

и имало ли е право съответното лице, срещу което се води 

досъдебно производство, да гласува в изборите за членове на ЕП. 

Ако е било без такова право, по каква причина е вписано и е 

упражнило това право. Искат да им предоставим всички необходими 

документи. 

Докладвам ви отделно тези три преписки, тъй като към тях 

сме предоставили протокол от съответната СИК за гласуване в 

чужбина, както и съм направил коментар в отговорите защо това 

лице не е имало право да гласува в изборите за членове на ЕП. 

Приложен е и съответен списък, срещу който е отбелязано, че 

съответното лице е с настоящ адрес извън България и извън страна – 

членка на ЕС, тоест не е имало право да гласува за членове на ЕП. 

Предлагам отново да гласуваме анблок отговорите на тези 

три преписки ведно с приложените документи към тях. Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги, въпроси към докладчика? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на предложените три отговора. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева.) 

 

Точка Разни. 

Госпожа Бойкинова има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в папката с моите 

инициали се намира отговорът до господин Тодор Радев, който е 

подал заявление за достъп до обществена информация в ЦИК. С това 

заявление иска от ЦИК  информация за лицата, избрани за кметове 

на общини и кметства в цялата страна в общите избори за месни 

органи на властта, проведени през 1991-1995 г. Иска трите имена, от 

коя политическа сила е издигнат, на кой тур е избран; в т. 2 иска 

лицата, избрани за кметове на общини, кметства в цялата страна в 

частичните избори, проведени през периода 1991-2005 г., по същия 

начин – три имена, от коя политическа сила, на кой тур; трето, 

лицата, избрани в общинските съвети в общите избори за органи на 

местна власт 1991-1995 г. Заявлението е разпределено на мен и 

господин Войнов.  

Предлагам да отговорим, че по принцип тези документи не се 

съхраняват в ЦИК. Те са предадени в Държавна агенция „Архиви”, 

Дирекция „Централен държавен архив” към съответните регионални 

дирекции на Държавна агенция „Архиви”, защото самите ОИК са 

предавали на архив на съответните регионални дирекции. В ЦИК се 

намират бюлетини за местни избори в периода 29.10.1995 г. – 

12.11.1995 г., състоящ се от три тома. Имаме повече екземпляри и 

можем  да предоставим на господин Р., както и бюлетини с 
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резултати от частични и нови местни избори в периодите, цитирани 

в писмото. Също така имаме бюлетин за частични и нови избори, 

произведени от 24.10.1999 г. до 16.04.2003 г. Той е само един и 

можем да му го предоставим на място в ЦИК да се запознае с 

данните и да си извлече необходимата му информация по 

политически сили, три имена, на кой тур са избрани – всичко, което 

интересува господин Р. във връзка с общи местни избори, частични 

и нови в цитираните периоди. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, обсъжда се да 

поканим гражданина да дойде и цялата информация, която 

притежаваме, да му бъде предоставена. Нека отговорът бъде в този 

вид. (Шум, реплики.) 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладчикът е изготвил отговор.  

Който има други предложения, да ги обективира в проект за 

решение и да ги докладва като отговор. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, обединяваме ли 

се върху предложения отговор с тези корекции? Ако няма други 

предложения, моля,  процедура по гласуване на предложения 

отговор от госпожа Бойкинова с корекциите от заседанието. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева,  против – 2 (Ерхан Чаушев, 

Севинч Солакова.) 

Колегата Иванова има думата. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, връщам Ви към доклад 

за искане, постъпило в ЦИК от управителя на „Атлас Травел”, 

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

действията по време на извънредното положение, за изменение на 

срока на договора. В предишното заседание поискахте възможност 

да се запознаете допълнително със становището на главен 

юрисконсулт Желязков. Качени са и материалите от предходното 
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заседание от методическото указание на Агенцията за обществени 

поръчки по този въпрос. Трябва да се обединим около вземането на 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Известни са от миналото 

заседание и са качени, всички са се запознали. Какво е 

предложението на докладчика? 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, след като се запознах с текста, 

който е с изменения и в сила от 14.05.2020 г . в актуалната редакция 

на разпоредбата на чл. 13, ал. 3, който текст смея да твърдя, че 

позволява нееднозначно тълкуване, формулировката не е съвсем 

прецизна, с методическото указание на Агенцията за обществени 

поръчки, която е по предходния текст, към момента на приемане на 

Закона за мерките и действията, както и със стенограмите на 

Народното събрание, съм склонна да Ви предложа проект на 

решение, с който да изменим договора, като го удължим с 

максимално допустимия срок от 2 месеца. Предложението е за 

удължаване на срока за 4 месеца. Аз лично не мога да намеря 

нормативно основание за това. Изхождайки от усилията и на 

правителството, и от указанията, които е дала Агенцията за 

обществени поръчки, изпълнителите да бъдат стимулирани с оглед 

преодоляване на проблемите в тяхната работа по време на 

извънредното положение, Ви предлагам проект на решение за 

удължаване на срока на договора с 2 месеца. Същият изтича на 

31.01.2021 г. Аз предлагам да бъде удължен с 2 месеца. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Солакова има 

думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като се 

запознах със стенограмите на Комисията по правни въпроси на 

Народното събрание още при обсъждане на първоначалния проект 

на Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, включително и с направеното предложение в 

разпоредбата на чл. 12, ал. 2, сегашна ал. 3 в същия този закон, в 

опита си да установя мотивите и действителната воля, която 
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Народното събрание въплъщава в тази разпоредба, ще кажа, че 

включително при първоначалния текст направилият предложението 

като формулировка на разпоредбата има предвид края на 

извънредното положение като краен срок, до който може да се 

удължи срокът на едни договор, който тече по време на 

извънредното положение, а с изменението от 14.05.2020 г. в чл. 13, 

ал. 3 се има предвид не повече от два месеца след отмяната на 

извънредното положение. Конкретизирам, защото бях сред тези, 

които искаха време както да се запознаят както с поставения въпрос 

в искането, така и с нормативната уредба, без да имам предвид други 

становища. Считам, че това е текстът на Закона. Не мога да се 

съглася с предложението на докладчика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има две 

предложения. Второ е предложението на колегата Солакова да не се 

удължава срокът по договора. Моля, колеги, процедура по гласуване  

на предложението. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева), против – 2 (Катя Иванова, Таня Йосифова). 

КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, с оглед току-що 

приетото протоколно решение от ЦИК, аз ще Ви помоля да 

гласуваме текст на писмо, което не съм изготвила, но да уведомим 

фирмата, подала заявление по чл. 13, ал. 3, за приетото решение от 

ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, моля,  

процедура по гласуване на предложеното писмо да уведомим 

фирмата „Атлас Травел”, че преценяваме, че нямаме основания да 

удължим сключения договор. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария 
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, в моя папка от днешното 

заседание има текст на молба, която съм подготвила във връзка с 

предоставената ни възможност да изразим становище по а.д. № 898 

от 2020 г. на Административен съд – Пловдив, по което дело ЦИК е 

ответник, то е по ЗОДОВ. Припомням: отмененото и върнато за ново 

разглеждане от състав на Административен съд – Пловдив. Да се 

запознаете. Изразили сме становище по предоставените от ищеца 

доказателства и сме направили доказателствени искания, за да бъде 

своевременно администрирана  същата молба. Уведомявам Ви за 

сведение и запознаване какъв ще бъде текстът и какво се случва по 

делото. 

Ако искате, с протоколно решение може да бъде одобрено 

съдържанието на молбата и същата да бъде изпратена към АС - 

Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, имате думата 

по предложения отговор до АС – Пловдив. Няма изказвания. 

Процедура по гласуване на протоколно решение, с което да 

одобрим отговора до съда и да бъде изпратен. 

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

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

 

Колеги, предлагам 10 минути почивка да проветрим залата, 

след което продължаваме. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължава 

заседанието. 
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Колегата Цанева има думата. Заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря Ви. 

Колеги, докладвам Ви писмо, което сме получили чрез 

нашето Постоянно представителство в Брюксел. (Шум, реплики.) 

Писмото го докладвах за запознаване на 16.06.2020 г. Днес в 

папката с моите инициали има отговор на това писмо. Да припомня. 

В писмото бяха поставени три въпроса: органи, компетентни да 

искат снемане на имунитета на член на ЕП; органи, компетентни за 

предаване на подобно искане; органи, компетентни да изпращат 

уведомление за случай на несъвместимост съгласно националното 

право; и органи, компетентни да изпращат уведомление относно 

членовете на ЕП, избрани в страната с право да заемат свободно 

място. 

След обсъждане Ви предлагам следния текст. Като изключим 

началото: „Във връзка с писмо, получено от председателя на ЕП 

относно актуализиране на информацията на компетентните 

национални органи, които отговарят за предаването  на някои 

официални съобщения до ЕП, ЦИК прекратява пълномощията на 

член на ЕП въз основа на предложение на председателя на НС и с 

решение обявява следващия от листата на съответната политическа 

партия. 

В писмото, което получихме, също така се иска и пощенски 

адрес, електронна поща и телефонни номера на лицата в тези органи, 

към които компетентните служби могат да се обръщат пряко по 

въпроси, засягащи членовете на ЕП. Аз предлагам, макар това да не 

съм го написала, в писмото да добавим, каквато е практиката ни, 

телефон, адрес, имейл на ЦИК и на нейния председател. Обикновено 

така процедираме. Ако имате други виждания, моля за предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 

Обсъждахме въпроса на миналото заседание и се обединихме върху 

този отговор. 

Колегата Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с оглед на това, че 

иницииращият документ, който постъпва в ЦИК, е писмото на 

председателя на Народното събрание, но към това писмо 

задължително се прилагат относими документи, а решението го 

приема ЦИК, разбира се, при наличие на съответно основание за 

предсрочно прекратяване на пълномощия, в този смисъл може би 

само в частта на отговора „въз основа на предложение на 

председателя на Народното събрание” може би трябва да кажем, че 

ЦИК с решение прекратява пълномощията на член на ЕП при 

наличие на основанията, посочени в Изборния кодекс, въз основа на 

предложение на председателя на Народното събрание на Република 

България с приложени относими доказателства. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други бележки? 

Моля докладчика да чуем второто изречение от отговора. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: „ЦИК прекратява пълномощията на член на 

ЕП въз основа на предложение на председателя на Народното 

събрание на Република България, с приложими относими 

обстоятелства и с решение обявява следващия от листата на 

съответната политическа партия.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колегата Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, аз предложих: „ЦИК 

прекратява пълномощията на член на ЕП с решение при наличие на 

условията, посочени в Изборния кодекс, въз основа на предложение 

на председателя на Народното събрание на Република България, с 

приложени доказателства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по гласуване 

на отговора, с направените днес корекции. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам Ви, че с вх. № ЦИК-07-

73 от 23.06.2020 г. сме получили писмо от IFES (Международната 

фондация за изборни системи), с което ни уведомяват, че на днешна 

дата ще проведат виртуална дискусия. Дават къде може да бъде 

проследена – във Фейсбук, Туитър, Линкдин и Ю Тюб. Тематиката 

на дискусията е запазване на изборния интегритет в инфодемията, а 

именно информационната инфодемия, която всъщност е 

разпространение на дезинформация в социалните мрежи, 

застрашаваща живота на хората, както и изграждане на устойчивост 

в борбата с дезинформацията. Как да създадем ефективна система за 

мониторинг. За сведение. 

Докладвам Ви за сведение и писмо от A-WEB, в което ни 

информират, че е осигурен кворумът за срещата на осмия 

изпълнителен борд, а именно от 20 души 18 са потвърдили участие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Думата има колегата 

Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-391 от 

24.06.2020 г. от „Информационно обслужване” относно договор, 

сключен между ЦИК и „Информационно обслужване”, за 

предоставяне на услуги по актуализиране съдържанието на интернет 

страницата на ЦИК, осигуряване на техническа поддръжка на 

системата за видеоизлъчване и съхраняване на архив с видеозаписи 

от излъчванията на заседанията на ЦИК. С писмото ни изпращат 

приемо-предавателен протокол за извършени дейности в периода 24-

03.2020 г. – 23.06.2020 г. 

Предлагам да приемем протоколно решение за приемане 

изпълнението на предоставените услуги, да бъде подписан 

приложеният приемо-предавателен протокол и извършено 

плащането по договора на стойност 8850 лв. с ДДС. (Шум, реплики.) 

Колеги, тъй като не е изготвено становище от 

администрацията за извършените услуги, отлагам писмото за 

следващото заседание. 
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Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-11-99 от 22.06.2020 г. от Д. 

К. Д. В него ни съобщава, че е изработил малък, евтин избирателен 

апарат, който гарантира произвеждането на избори. Д. Д. е 

демонстрирал апарата пред десетки специалисти. Молим да 

изпратим един инженер и някой човек от ЦИК, за да ни го 

демонстрира в Стара Загора. 

Подготвил съм писмо до господин Димитров, което можете 

да видите в папката с моите инициали със следното съдържание: 

„ЦИК уважава усилията Ви по изработването на машина за 

гласуване, но съгласно разпоредбите на Закона определянето на 

изпълнител на машинното гласуване се извършва след състезателна 

процедура с договаряне, като устройствата за гласуване трябва да 

отговарят на много високи изисквания, определени в техническо 

задание”. (Шум, реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: След дискусията 

второто изречение да стане: „се извършва по реда на ЗОП” и да 

приключим до там. 

Има ли други бележки към колегата Войнов? Няма. 

Моля,  процедура по гласуване на предложения отговор до 

господин Димитров с направените днес корекции. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Колега Солакова, имате думата. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви 

докладна записка от директора на дирекция „Администрация” за 

необходимостта да уведомим МФ, дирекция „Държавно съкровище” 

с копие до Дирекция „Държавни разходи” и да помолим за 

разрешение БНБ Централно управление да сторнира оборотите на 

ЦИК така, както са посочени сумите. Те са възстановени суми по 
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закрита банкова сметка и имуществени санкции по изпълнение на 

решение на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, докладвам Ви проект на 

одитен доклад на Сметната палата, постъпил и регистриран в 

деловодството на ЦИК на 25.06.2020 г. Той е публикуван във 

вътрешната мрежа. 

Моля да имате предвид, че с този проект не са констатирани 

неправилни отчитания, няма констатирани съществени недостатъци 

във вътрешния контрол. В тази връзка, тъй като приключи одитът на 

годишния финансов отчет на ЦИК, с постъпването на проекта на 

одитния доклад, в случай че сме съгласни, следва формално да 

изпратим писмо до заместник-председателя на Сметната палата и да 

уведомим, че ЦИК приема доклада без забележки. Нямаме 

забележки, които да посочим във връзка с този проект на одитен 

доклад, затова предлагам да изпратим такова писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА:  Колеги, имате думата 

по проекта за одитен доклад и по предложението за отговор до 

Сметната палата, за да започнат да текат сроковете, да не изчакваме 

изтичането на целия срок. Не виждам изказвания. 

Моля,  процедура по гласуване на писмото до Сметната 

палата, че сме получили доклада и нямаме възражения. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
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Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка 

от директора на дирекция „Администрация” с вх. № ЦИК-09-98 от 

25.06.2020 г. Знаете, че с решение на ЦИК ние, в изпълнение на 

Вътрешните правила за работната заплата, утвърдихме оценките на 

служителите от администрацията въз основа на извършено годишно 

оценяване по § 3 от Заключителни разпоредби на Вътрешните 

правила в срок до 15 юни за изпълнение на дейностите за 2019 г. от 

служителите в нашата администрация. 

Възложихме изготвянето на счетоводна справка, от която да 

става ясно изпълнението на бюджета, предвидените средства и по 

ПМС за изпълнение на бюджета за 2020 г., както и на Закона, на 

предвидените средства по § Персонал. В този смисъл, имаме 

представена справка, изготвена от главния счетоводител – 

приложение към докладната записка. 

Съгласно приетите правила, на работна група бяха обсъдени 

всички тези документи. Предложението на работната група е да се 

актуализират възнагражденията на служителите от администрацията 

съобразно оценките, като се има предвид, че за отлично изпълнение 

актуализацията е с 12%. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Трябва да се приложи 

протоколното решение, с което сме одобрили оценките. Колеги, 

спомняте си, че съгласно правилата две са основанията: да има 

средства и да е извършена оценка по предвидения в правилата 

начин. 

Колеги, чухте доклада. Други предложения? 

Колега Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Едно допълнение. Уточнявам срока: 

считано от 1.07.2020 г. С оглед на това предложение след приемане 

на решението да бъдат изготвени всички необходими документи и 

да бъдат представени за утвърждаване от ЦИК. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

въпроси? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното 

протоколно решение. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева). 

Единодушно прието решение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

продължаващите епидемични мерки и с оглед на това, че са 

изчерпани средствата за извършване на дезинфекция в ЦИК, моля да 

вземем решение, с което да възложим проучване и представяне на 

вниманието на ЦИК на средства за почистване, дезинфекциране, за 

да можем да гарантираме здравословни условия на работа в ЦИК. 

Налични средства по бюджета на ЦИК има. Ще ги публикуваме и на 

страницата с оглед указанията на министъра на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.  

Знаете, че от края на февруари или началото на март не сме 

изразходвали никакви средства за защита и предпазване на 

членовете и служителите на ЦИК от пандемията. 

Епидемиологичната обстановка вчера беше удължена до 15 юли. 

Нарастват случаите. Не е лошо тези помещения, в които ние не сме 

спирали да заседаваме, и кабинетите ни да бъдат подложени на 

дезинфекция, предвид осигуряване живота и здравето на членовете и 

служителите на ЦИК. 

Има ли други предложения, колеги? Ако няма, моля,  

процедура по гласуване на протоколно решение. 

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

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 
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Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева). 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието. 

Насрочвам следващото заседание на ЦИК следващия 

вторник – 30.06.2020 г. от 10,00 часа. 

 

(Закрито в 13,05 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Стефка Стоева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 


