
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 218 

 

На 30 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: Николай Николов 

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

    Докладват: Емил Войнов, Димитър 

      Димитров, Цветанка 

      Георгиева, Ерхан Чаушев 

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

наказателни преписки. 

Докладва: Мария Бойкинова 

4. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Докладват: Ивайло Ивков 

Мирослав Джеров 

5. Разни 

Докладват: Емил Войнов, Мария 

Бойкинова, Николай 

Николов, Таня Цанева, 

Севинч Солакова,  

Кристина Стефанова, 

Александър Андреев, 

Мирослав Джеров 
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 

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

Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Бойчо Арнаудов. 

 

Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги. 

Откривам заседанието. Налице е необходимият кворум. Отсъства 

само колегата Арнаудов, който е в отпуск. 

 

По дневния ред имате думата, колеги. Колегата Стефанова, 

заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаема госпожо председател, 

моля да ме включите в т. „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, включвам Ви,  

госпожо Стефанова. 

Други колеги? Няма други желаещи за включване в дневния 

ред.  

Моля, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълнението. 

Други колеги? Вървим по реда, няма  

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

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

Георгиева); против – няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, преминаваме по точка първа от дневния ред: 

1. Доклади относно отваряне на запечатани помещения. 

Господин Николово, заповядайте. Имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам ви писмо с вх. № МИ-06-376 от 24.06.2020 г., което 

можете да видите във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

С писмото община Габрово ни информира, че е извършено 

отваряне на съответното запечатано помещение в общината, в което 

се съхраняват изборни книжа и материали от изборите през 2015 г. 

за общински съветници и за кметове. Това е извършено по силата на 

Заповед № 1209 от 16.06.2020 г. на кмета на община Габрово. 

Целта на отварянето е посочена в Решение № 1244-МИ на 

ЦИК и не се налага нарочно решение, а именно с цел архивиране на 

изборните книжа и материали от изборите през 2015 г. и съответно 

унищожаване на неценни такива. 

Докладвам всъщност материала за сведение, тъй като 

съответно са извършили съгласно Решение № 1244 въпросното 

отваряне. Има и приемо-предавателен протокол от 18.06.2020 г., на 

която дата е извършено отварянето, в което се удостоверяват 

съответните действия. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Той е за сведение. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-215 от 18.06.2020 г. 
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Искането е от ОИК – Ботевград, и е за две проведени заседания на 

Общинската избирателна комисия. Първото заседание е на 

24.01.2020 г. и е във връзка с разглеждане на предложение относно 

достъп до книжата на ОИК, както и обжалване на решение на 

Административен съд – София-област. 

На заседанието са присъствали тринадесет членове. 

Второто заседание е на 04.06.2020 г. и е във връзка с 

прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за 

избрана на следващата от листата. На заседанието са присъствали 12 

членове. 

Искането е комплектовано с всички необходими документи. 

Изготвен е контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да се одобри изплащане на възнаграждение на 

ОИК – Ботевград, за две поредни заседания на обща стойност 

1371,23 лв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика? Няма. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно 

решение за одобряване изплащането на предложеното 

възнаграждение. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Колегата Димитров има думата. Заповядайте, колега 

Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! На 24.06.2020 г. е постъпило искане от Общинска 

избирателна комисия – Каварна, за изплащане на възнаграждение за 

едно заседание, на което са присъствали 12 от 13 членове на 
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комисията. Той е бил свързан с прекратяването на пълномощията на 

един от общинските съветници, който е бил избран за управител на 

болницата в града и заместването му със следващия от листата.  

Общата сума, която се иска да се изплати, е 657,02 лв. с 

осигурителните вноски. Подписано е от председател и секретар. 

Имаме съпътстваща счетоводна справка, контролен лист. 

Предлагам да одобрим сумата. 

Да не пропусна. Към този номер два дни по-късно е постъпил 

и оригиналът на документите, тъй като искането е постъпило по 

електронната поща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика? Изказвания, колеги? Няма. 

Процедура по гласуване, моля. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колегата Георгиева има думата. Заповядайте, колега 

Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Колеги, докладвам ви искане от Общинска избирателна 

комисия – Стражица, за изплащане на възнаграждение за дадено 

едно дежурство от председател и секретар на 18.06.2020 г. във 

връзка с подготовка на отговор на писмо, получено от КПКОНПИ. 

Преписката е окомплектована с всички необходими 

материали, включително контролен лист и счетоводна справка. 

Входящият номер на искането е МИ-27-219. Сумата е 121,03 лв. 

Предлагам ви да я одобрим с протоколно решение за едно 

дежурство за ОИК – Стражица.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания? 
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  Процедура по гласуване, колеги. Одобряваме 

възнаграждението на ОИК – Стражица, за едно дежурство. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Георгиева, за следващия доклад. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви искане за 

изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна комисия – 

Карлово, за проведено едно заседание на 10.06.2020 г. с присъствие 

на председател, двама заместник-председатели, секретар и осем 

членове във връзка с разглеждане на възражение, постъпило от 

общински съветник, към когото е имало сигнал за несъвместимост. 

Сумата е 661,01 лв. Преписката е окомплектована с всички 

необходими документи. Входящият номер е МИ-27-214. Налице са 

контролен лист и счетоводна справка. Предлагам ви да одобрим 

сумата от 661,01 лв. за заседание, проведено от Общинска 

избирателна комисия – Карлово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма изказвания. 

Моля, процедура по гласуване, колеги, одобряване 

изплащането на възнаграждение на ОИК – Карлово, за едно 

заседание. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 
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Има думата колегата Чаушев. Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-218 от 24.06.2020 г. сме 

получили искане за изплащане на възнаграждение за проведено 

заседание на Общинска избирателна комисия – Разград. Заседанието 

е проведено на 22.06.2020 г., на което са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, секретар и девет членове. На това 

заседание са разглеждали сигнал за несъвместимост по отношение 

на общински съветник и съответно са го отхвърлили. 

По преписката има счетоводна справка и контролен лист, 

поради което аз предлагам да се изплати възнаграждение за 

проведено заседание  на ОИК – Разград, на основание наше Решение 

№ 1685-МИ от 20.11.2019 г.  

Исканата сума е 714 лв. и стотинки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги – 

ОИК – Разград! 

Изказвания има ли? Няма. 

Моля, колеги, процедура по гласуване да одобрим изплащане 

на предложеното възнаграждение. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

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

наказателни преписки. 

Колегата Бойкинова има думата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

призовки, получени от Софийски районен съд за насрочени дела, 

както следва: за 07.07.2020 г. от 11,10 ч. , призована е Централната 
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избирателна комисия в качеството й на административно наказващ 

орган. Второто дело е за 14.07.2020 г. от 10,00 ч.  Следващото дело е 

насрочено за 23.06.2020 г. от 10,40 ч., за която дата е призована и 

госпожа Стефка Стоева в качеството й на актосъставител. 

Следващото дело е за 11.08.2020 г. от 10,30 ч., за която дата е 

призована госпожа Стефка Стоева, госпожа Кристина Цанкова,  

господин Бойчо Арнаудов в качеството им на свидетели, 

Централната избирателна комисия. За 11 август е другото дело, 

което е насрочено за 11,00 ч., по което дело са призовани  господин 

Арнаудов и аз в качеството ни на свидетели, госпожа Стоева в 

качеството на актосъставител и Централната избирателна комисия. 

Уведомявам ви също така, че с разпореждане от 26.06.2020 г. 

насроченото дело за 29.06.2020 г., по което Централната избирателна 

комисия беше призована и господин Николов осъществяваше 

процесуалното представителство, е пренасрочено за 18.09.2020 г. от 

9,00 ч. 

Това са засега получените призовки. 

Също така ви докладвам за сведение и протоколно 

определение от Софийски районен съд по дело № 4717/2018 г. на 

135-ти състав, с което се изисква от Централната избирателна 

комисия да се предоставят заверени копия от решения на ЦИК с 

номера № 1768 до 1781-МИ, да се посочи на коя дата и по какъв 

начин е било публикувано и оповестено Решение № 1633 от 

03.11.2019 г. Това е второ поред определение. Вече веднъж сме го 

получили на дата 24.06.2020 г. и съответно сме отговорили на 

Софийски районен съд, изпълнили сме указанията, представили сме 

заверени копия от решенията, както и сме обяснили, че съгласно 

Решение № 2 от 22.03.2019 г. решенията на Централната 

избирателна комисия се обявяват незабавно след приемането им и 

сме изпратили и съответно разпечатка на решение № 1770-МИ от 

25.02.2020 г. от интернет-страницата на комисията и от бюлетина на 

Българската телеграфна агенция, от които е видно датата и часът на 

публикуването им. 
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Докладвам ви го за сведение, защото сме изпълнили 

указанията на Софийски районен съд. 

Също така ви докладвам, че с решение на Върховния 

административен съд от 11.06.2020 г., публикувано на сайта в петък, 

е оставено в сила решението на Административен съд – Пловдив. А 

Административен съд – Пловдив постанови решение, с което осъди 

Централната избирателна комисия да заплати сумата в размер на 500 

лв. на госпожа Б. за претърпени от нея неимуществени вреди, 

причинени от неблагоприятно третиране по признак образование. 

Искът беше предявен за 1000 лв., съдът уважи 500 лв. и Върховният 

административен съд потвърди решението на Административен съд 

– Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

Колегата Ивков има думата. Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, вижте във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали, моля, 11 уърдовски файла с 11 отговора, 

като отдолу са PDF-ските файлове с въпросите и ми кажете как да 

процедираме. Набързо да ги минем едно по едно и да ги гласуваме 

ан блок или всеки ще си ги прочете и направо ще ги гласуваме ан 

блок? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ан блок, защото са 

сходни случаите. Както каже докладчикът. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Всички са сходни, искат ни разни неща. 

Първият! Във връзка с досъдебно производство еди-кое си 

представяме пет броя документи, от които е видна исканата 

информация. Първото има вх. № ЕП-09-141. 

Второто! Във връзка с искането представяме също и в точки 

от 1 до 4 указваме документите, от които е видна информацията, 

която се изисква. Второто има вх. № ЕП-09-142. 
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Същото е и за третото подред, което има вх. № ЕП-09-143. 

Отново е искане на информация за едно лице. Всички са гласували в 

чужбина и отговорите съдържат препис-извлечения. Входящият 

номер на това искане е ЕП-09-143. 

Четвъртото е отново до Следствен отдел, Софийска градска 

прокуратура и е с вх. №ЕП-09-133. 

Петото е също до Софийска градска прокуратура, Следствен 

отдел. Входящият номер на ЦИК е ЕП-09-119 от 22.06.2020 г. 

Следва до Следствен отдел, Софийска градска прокуратура – 

абсолютно същите документи, само че за друга секция. Вх. № е ЕП-

08-139 от 25.06.2020 г. 

Следващото подред – мисля, че е шестото – е с вх. № ЕП-09-

140 на ЦИК от 25.06.2020 г. Отново същото – до Следствен отдел, 

Софийска градска прокуратура, но за друго лице, други данни и 

друга секция. 

Следващото е с вх. № ЕП-09-138 – същото, за друго лице, 

само че за друга секция. Там се включват и въпроси, на които имаме 

стандартен отговор, че не ние казваме дали е извършено 

престъпление, че с оригиналите могат да се запознаят тук и т.н. 

Даваме преписи от протоколите. 

Помолих колегите само на тези страници с оглед пестене и на 

енергия, и на хартия, тъй като те искат да сравняват броя на 

подписите с броя на бюлетините. Затова снимаме само четири 

страници от протокола, защото иначе обемът е изключително голям. 

Следващото е с вх. № ЕП-09-145. Отново до Софийска 

градска прокуратура, Следствен отдел. 

Следва вх. № ЕП-09-144, като отново ни питат имал ли е 

избирателно право, нямал ли е. Ние им казваме, че сме ги 

уведомили, че има примерно настоящ адрес извън Европейския съюз 

и тяхна е компетентността да преценят дали е налице престъпление 

по смисъла на Наказателния кодекс. 

Последното, единадесето, което е на доклад за днес – PDF-

ските файлове са повече, защото на следващото заседание ще 
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докладвам останалите пет, преди да изляза в отпуск. Това е с вх. 

№ ЕП-09-95, с което им казваме, че сме изпратили вече исканата 

информация веднъж и прилагаме съответното писмо. 

Това са единадесетте преписки, които са готови за доклад за 

днес с докладваните входящи номера. По всяко време на 

заседанието, ако нещо ви  направи впечатление, можем да го 

обсъдим и да поправим отговорите. 

Предлагам да ги гласуваме сега ан блок за изпращане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика по така докладваните 11 отговори на писма? 

Ако няма, колеги, моля, процедура по гласуване протоколно 

решение, с което да одобрим изпращането на докладваните писма. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колегата Джеров има думата. Заповядайте, колега Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!  

Уважаеми колеги, аналогично ви докладвам няколко писма, които 

съм изготвил. 

Първият вх. № е ЕП-09-123 от 23.06.2020 г. Писмото е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. Можете да се 

запознаете със съдържанието му. Номерът му е 3852, с което 

отговаряме до Следствен отдел на Софийска градска прокуратура, 

следовател Юруков, че във връзка с досъдебно производство под 

№ 283 от 2020 г. по описа на Софийска градска прокуратура, 

Следствен отдел, изпращаме съответните документи, които 

следовател Юруков изисква от нас. 

Можете да се запознаете със съдържанието на писмото. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към 

докладчика?  

Ако няма, колеги, моля, процедура по гласуване на 

предложеното писмо. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Джеров, заповядайте за следващия доклад. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам вх. № ЕП-04-02-98 от 19.06.2020 г. от прокурор 

Митова. Също съм изготвил писмо, което можете да видите във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. Номерът му е 

3853, с което отговаряме и изпращаме по компетентност 

съответното заверено копие от декларация на госпожа К., както е 

описано вътре, и другите неща. Можете да се запознаете с писмото 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. 

Ако нямате възражения, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Няма възражения. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Джеров, да докладвате, докато свършите. 



13 

 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Имам още три аналогични отговора. Първото е с вх. № ЕП-09-120 от 

23.06.2020 г. от следовател Я. Също изискват от нас съответните 

документи. Изготвено е писмо под № 3854, което се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. Моля да се 

запознаете със съдържанието му и, ако нямате възражения, да 

гласуваме изпращането в съответния вид и съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли изказвания? Няма. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на предложения 

отговор. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Предпоследното писмо е под 

№ 3855. То е по вх. № ЕП-09-124 от 23.06.2020 г. на следовател Ю., 

с което се искат от нас съответните копия от документи.  

Писмото съм го изготвил в този вид. Моля да се запознаете и, 

ако нямате възражения, да бъде изпратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Последното е писмо под № 3856. Вх. 

№ ЕП-09-122 от 23.06.2020 г. от следовател Д., с което се искат от 

нас съответните документи. 

Моля да се запознаете с писмото така, както е изготвено и, 

ако нямате възражения, да бъде изпратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли възражения, 

колеги?  

Моля, процедура по гласуване на предложеното писмо. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колегата Баханов има думата. Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!  

Уважаеми колеги, имам няколко идентични доклада. Само ще ви 

докладвам входящите номера: ЕП-09-148 от 25.06.2020 г., ЕП-09-149 

от 25.06.2020 г., ЕП-09-150,  ЕП-09-151,  ЕП-09-147. 

Уважаеми колеги, всички са от един и същи следовател от 

Софийска градска прокуратура, Следствен отдел от следовател Ил. 

Д. Желаят по всички входящи номера, които ви докладвах, и 

предлагам да бъдат гласувани а н блок, желаят да им предоставим 

данни за съставите на съответния СИК извън страната, тоест, в 

чужбина, копия от документите за назначаване на членовете на 

комисиите, справка относно наличието или липса на избирателни 

права за различни лица – описани са с три имена и ЕГН – справка 

относно това колко пъти и къде са упражнили правото си на глас 

тези лица и справка дали съответното лице е подавало заявление за 

гласуване в чужбина, включително дали е представило декларация 

за гласуване на друго място. 
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Изготвени са писма, които се намират във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от днешна дата, подробни, с които им 

изпращаме исканите от тях документи и сме описали фактическата 

обстановка защо са имали право да гласуват или съответно са 

нямали право да гласуват. А повечето са нямали право, тъй като 

имат настоящ адрес в страна, която не е членка на Европейския съюз 

или на Република България.  

Това са ми предложенията. 

Имам още едно като входящ номер ЕП-09-113 от 

22.06.2020 г., идентично, само че от друг следовател. Отново от 

Софийска градска прокуратура, Следствен отдел. Също желаят да 

получат списък на членовете на СИК в Молдова, Кишинев, заверено 

копие от подадена декларация. Обяснили сме защо е образувано 

досъдебното производство. 

Както ви казах, подготвени са отговорите. Моля да ги 

погледнете и, ако нямате предложения за допълнения или за 

изменение, моля да ги подложите на гласуване,  госпожо 

председател, ан блок всичките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по предложените писма. Чухте доклада.  Не виждам изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно 

решение, с което да одобрим изпращането на докладваните шест 

писма. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Предложението се приема. 

Колеги, за пръв път и аз да се включа в тази точка. Сега 

получих призовка, колеги, да се явя на 02.07.2020 г. – „Гражданинът 

Стоева да се яви при следователя Д. Я. по следствено дело 

№ 228/2020 г.“ 
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Докладвам за образуваното дело. 

 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред: 

5. Разни. 

Колегата Войнов има думата. Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, връщам на доклад писмо с вх. 

№ ЦИК-00-391 от 25.06.2020 г. Припомням, че писмото е от 

„Информационно обслужване“ АД и е относно договор, сключен 

между ЦИК и „Информационно обслужване“ АД за предоставяне на 

услуги по актуализиране на 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 

извършените дейности в периода 24.03.2020 г. – 23.06.2020 г.  

Изготвено е становище от администрацията с вх. № ЦИК-09-

90 от 29.06.2020 г. относно изпълнението на договора.  

Можете да се запознаете с него. 

Предлагам с протоколно решение да приемем изпълнението 

на договора, да се подпише приемо-предавателния протокол и да се 

извърши плащането по договора след представяне на фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Има ли въпроси към докладчика?  Не виждам. 

Колеги, процедура по гласуване – да одобрим извършената 

работа, да я приемем с протокол и да се изплати договореното 

възнаграждение на "Информационно обслужване" АД. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Войнов, за следващия Ви доклад. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

00-393 от 26.06.2020 г. Писмото също е от "Информационно 

обслужване" АД и с него ни молят да им бъдат издадени 

удостоверения във връзка с приключените договори между ЦИК и 

„Информационно обслужване“ АД по предоставяне на пространство 

за интернет-страницата на ЦИК, РИК и ОИК, администриране и 

управление на електронно пощенски кутии и домейна cik.bg, защита 

от DDoS-атаки, а също така 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. 

Удостоверенията са им необходими във връзка с участие в 

обществени поръчки. 

Подготвени са две удостоверения, които можете да ги видите 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Предлагам с 

протоколно решение  да одобрим издаването на удостоверенията на 

„Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има 

ли? Не виждам. 

Моля, колеги, процедура по гласуване за протоколно 

решение за одобряване издаването на предложените удостоверения 

на "Информационно обслужване" АД. 

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

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

Йорданка Ганчева, 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. 

Колегата Бойкинова има думата в тази точка. Заповядайте, 

колега Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е отговор до  господин Р. Ние  
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отговорихме на неговото заявление за достъп до обществена 

информация. Но той с писмо ни казва: „Благодаря ви за отговора. 

Бихте ли уточнили, тъй като не става ясно, каква част от бюлетините 

за резултатите, които съхранявате, не са достъпни онлайн. Бихте ли 

могли да ги предоставите в електронен вариант или трябва да се 

прегледат на място в ЦИК?“ 

Изготвила съм отговор, в който го уведомявам, че се 

съхраняват на хартиен носител и че Централната избирателна 

комисия разполага с екземпляр от посочените по-горе бюлетини и в 

случай  че желаете, можем да ви ги предоставим. Тоест, не е 

необходимо на място да ги преглежда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът, как 

изглежда последно писмото? Докладвайте, защото не е отразено в 

протокола.  

Заповядайте, колега Ивков. 

 ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, предлагам след думата 

„предоставим“ да допълним „всеки работен ден от 10,00 ч. до 16,00 

ч. в седалището на ЦИК, адрес, телефон за връзка“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 

гласуване на предложеното писмо. Втори път отговаряме. 

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Николов. Имате думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам ви писмо с вх. № МИ-06-365 от 22.06.2020 г. Писмото 

всъщност е питане от  господин Вълчев, който е общински съветник 

в Общински съвет – Чирпан. В това писмо  господин Вълчев поставя 

идентични въпроси относно наличие на несъвместимост при 

сключване на граждански договори на общински съветник относно 
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наличие на несъвместимост във връзка с трудови договори, в това 

число и по ПМС № 66 за извънщатното разписание. 

Това са въпроси, идентични с писмото, което получихме от 

него, само че на електронната ни поща на 15.06.2020 г.  и на което 

отговорихме на  господин В. с наше писмо с изх. номер от 

18.06.2020 г. Тъй  като въпреки че е получил нашия отговор 

електронно,  господин В. отново поставя същия въпрос, съм 

изготвил кратък отговор до него, с който можете да се запознаете 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, в който му 

казваме: „Във връзка с новото писмо от 22.06.2020 г. сме му 

изпратили отговора и му го изпращаме отново. Нямаме по-различна 

позиция при условие че са идентични питанията, от тази, която 

изразихме на 18 юни. Това е краткото писмо до  господин В. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров, 

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

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

Предложението се приема. 

Колегата Цанева има думата. Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, на 18 юни ви докладвах 

материалите, които бяха пристигнали от A-WEB във връзка с 

провежданата в момента среща на Осмия изпълнителен борд. Те са в 

много голям обем и предложението ми беше в едно от следващите 

заседания да резюмирам материалите, които в момента се 

разглеждат. Да ви припомня, че датата е 1 юли, до която се 

разглеждат, след това ще бъдат обобщени от Секретариата на A-

WEB.  

Темите, които са ни изпратени и които се разглеждат в 

момента и от другите участници и членове на A-WEB, са 14. Аз 
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много кратко за всяка една ще ви отнема вниманието, все пак да сме 

в час. 

Първата тема е доклад за напредъка, който има темите: 

„Развитие на демокрацията в световен мащаб“, „Разпространение и 

споделяне на развита изборна култура“, „Дейности за ръст на 

глобалното присъствие на A-WEB“, „Усилия за устойчиво развитие 

на A-WEB“. 

Втората тема е одит – одитен доклад. Ние бяхме получили 

одитния доклад, ако си спомняте, мисля, че беше преди два или три 

месеца. Тук отново прилагат самите документи към одитния доклад, 

който е подаден от Асоциацията. 

Третата тема е доклад за годишните вноски и дарения, като е 

дадена таблица на избирателните органи, участници в Асоциацията, 

които са си направили вноските. Вноската се определя на всеки две 

години съгласно Устава, съгласно хартата на структурата. От 

Генералната асамблея за тези две години, до 2021 г., е 10 хиляди 

долара годишно. Трима членове са изпратили писмена молба за 

освобождаване поради финансови причини. Както знаете, и нашата 

комисия като член не сме изплащали вноски към тази структура. 

Като цяло следващата точка е четвърта – бюджет. Дадена ни 

е информация относно общия бюджет на структурата – 332 800 

долара е от вноски, от Корейското правителство, от дарения от 

Тайван в размер на 250 000 долара. 

Нови структури, подали заявления, което ще се разглежда 

като тема на сегашния Осми изпълнителен борд, нови членове, 

които биха желали да станат такива, това са Изборната комисия на 

Соломоновите острови и Националната избирателна комисия на 

Сомалия, както и една структура, която в момента не виждам, може 

би е по-нататък. 

Следващата тема е предложения за изменения в хартата, в 

Устава на структурата. Измененията, които са предложени, са седем, 

като те не са по същество. Основното е примерно да отпадне кога е 

била приета Хартата от структурата като дата и година. Другите 
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предложения за изменения касаят най-вече това, че се дават 

дефиниции за разликата между редовни членове на служителите на 

Секретариата и такива – командировани членове. Една част от 

служителите в Секретариата са назначени като редовни – така се 

нарича – а друга част са командировани служители. Вероятно такава 

е практиката на структурата, която работи със служители в този 

Секретариат. 

Следващата тема – тема седем – е „Насоки за регионалните 

офиси на A-WEB“. През 2019 г. се създаде първият по време на 

Генералната асамблея, която се проведе в Индия, първи такъв 

регионален офис, който е извън територията на Корея, където е и 

седалището на структурата и един от обучителните офиси, като в 

тези указания е казано, че разходите по дейността на регионалните 

офиси, които са извън Корея, ще се считат за част от вноската, която 

би трябвало съответната изборна комисия да плати. 

Друга тема е създаване на Центъра в Сеул. Това е обучителен 

център, който и съществува, но не беше в Сеул. Сега се предлага с 

конкретен адрес съответно снимков материал. Това в момента тече. 

Започна от 17 юни, като това е под формата на изпращане на 

материали и на писмени отговори, или, ако има, разбира се, някакви 

коментари към предложените материали.  

Както виждате, аз до момента не ви предлагам някакви 

коментари, които да направим по предложените теми. Поне на мой 

прочит няма такива. Ако вие, разбира се, имате такива предложения, 

ще ги запишем и ще ги изпратим. 

Следващите теми за обсъждане, които са предложени, са 

„Международният състав на Секретариата“, както, ако си спомняте, 

преди няколко месеца беше, вече не помня точната дата, когато се 

гласуваше на извънредния Изпълнителен борд, беше избран 

председател, който е от Корея, но неговите заместници бяха от две 

други държави, от два други избирателни органа, на други две 

държави. Вероятно това се има предвид.  
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Ще се обсъжда отново създаването на регионалния 

обучителен център в Индия, Делхи. 

Една от последните теми е „Анализи на проектите на A-

WEB“, както и планиране на провеждането на следваща Генерална 

асамблея, която трябва да се проведе през 2021 г. Предложението е 

за Южна Африка. Също така „Развитие на капацитета чрез 

електронно обучение“. 

Това са накратко материалите, които сме получили. Както ви 

казах, това са и 14-теми. Сега получих и ново писмо, в което още 

веднъж ни информират, че срокът за изпращане на коментари, ако 

имаме такива, е 1 юли. Изпращат ни материал от Избирателната 

комисия на Индия, която всъщност представлява слайдове от 

материала, който те са изпратили - пауър пойнт – за това заседание. 

Ако няма коментари, съгласно указанията на A-WEB до 1 

юли трябва да изпратим – това е електронният вид на формуляра, 

който са ни изпратили, в който в първата част се пише името на 

организацията, а след това – по всяка една тема, ако има коментари. 

Ако няма коментари, се оставя бяло поле. 

Ако имате предложения за коментари, бих ги вписала. Ако 

приемете моето предложение, че приемаме предложените теми, да 

изпратим по електронен път, че сме одобрили така, както са ни 

предложени материалите от структурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. Госпожо Цанева, Вие ще 

отговорите? Така ли? Да гласуваме протоколно решение? 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Да, комисията протоколно да одобри 

изпращането на този електронен материал, в който ще цитираме 

името на нашата организация и по всички въпроси няма да имаме 

коментари, ще остане бяло поле. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, ако 

няма други предложения, моля, процедура по гласуване за 

изпращане на материала на A-WEB. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (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 – 1 (Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова има 

думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на предишното заседание 

приехме протоколно решение да възложим на администрацията да 

направи проучване за възможности за дезинфекция на работните 

помещения, използвани от Централната избирателна комисия. На 

25.06.2020 г. постъпи междувременно докладна записка, в която не 

са описани офертите от кои фирми са получени. Те са приложени 

към самата докладна записка, можете да ги видите. Четири са 

фирмите и тъй като имаше уточнение, че цените са за еднократна 

дезинфекция, а при възможност за няколкократна в рамките на 

месеца цените ще бъдат конкретно посочени. На тази база е 

извършено ново проучване. Получени са три оферти. Приложени са 

към докладна записка ЦИК-09-89/1 от 30.06.2020 г. 

При проверка на офертите и анализ на предложените цени 

администрацията предлага Ем Джи Консулт 2008 ЕООД да се 

определи за изпълнител на дезинфекцията – 151,20 лв. с ДДС на 

посещение при четири посещения месечно. 

Имаме представен контролен лист от финансовия 

контрольор. Налични средства има по бюджета на Централната 

избирателна комисия. Общата стойност е 604,80 лв. месечно. 

Предлагам ви одобрение на направеното предложение от 

директора на Дирекция "Администрация". 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Четири път в месеца се предлага дезинфекция на помещенията на 

ЦИК. Чухте цената. Други предложения има ли? Въпроси има ли? 

Не виждам. 
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Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно 

решение, с което да възложим на посочената фирма да извършва 

дезинфекция четири пъти месечно. 

За какъв срок? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам за един месец – 604,80 лв. 

Трябва да видим и качеството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: За срок от един месец, 

казва докладчикът. 

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Солакова, за следващ доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за сведение писмо от 

главния счетоводител на Народното събрание с приложени 

оправдателно-счетоводни документи за разходи, извършени за месец 

май 2020 г. Да се възложи на госпожа Манолова. 

Докладвам ви докладна записка от 26.06.2020 г. във връзка с 

приети решения на Централната избирателна комисия  за одобряване 

изплащането на възнаграждение на членовете на общинските 

избирателни комисии за заседания и дежурства и изпълнението на 

тези решения, за извършване на промяна по бюджета на 

Централната избирателна комисия за последния месец са изплатени 

38 473 на общински избирателни комисии, посочени в справката.  

Предлагам ви да извършим тази промяна по бюджета на 

Централната избирателна комисия, за което да упълномощим 

председателя и да изпратим до министъра на финансите писмо-

уведомление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 

Няма изказвания. 
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Моля, процедура по гласуване на протоколно решение в 

изложения смисъл. 

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова, за следващ доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

писмо, получено по електронната поща, то не е и подписано, по 

договор за наем № 1 от 04.07.2014 г.  

Докладвам го за сведение на Централната избирателна 

комисия. Ще се предостави в счетоводството. Моля, който желае, да 

се запознае, а допълнително може да бъде направено обсъждане. 

Уважаеми колеги, докладвам ви докладна записка от 

24.06.2020 г. във връзка с приетата номенклатура на делата в 

Централната избирателна комисия с определени срокове за тяхното 

съхранение. Знаете, че номенклатурата е потвърдена и от 

председателя на Централен държавен архив. Получихме от тях 

писмо с приложена утвърдена номенклатура, както и с уточнението, 

че следва да се предприемат необходимите действия за внедряване 

на тази номенклатура в нашата комисия. Съгласно Наредбата за 

организирането, обработването, експертизата, съхранението, 

използването на документите в учрежденските архиви на 

държавните и общински институции, постоянно действащата 

експертна комисия в организацията има задължението да организира 

внедряването на номенклатурата на делата. 

Представена е тази докладна записка, че се предприемат 

действия и е приложена проектозаповед – утвърдената номенклатура 

на делата със сроковете за съхранение да бъде задължителна за 

всички структурни звена. Тя влиза в сила от 1 юли 2020 г.  
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Пак съгласно Закона за Националния архивен фонд, както и 

наредбата по прилагането на закона и всички други подзаконови 

нормативни актове, включително и методически кодекс – специално 

в случая свитък 2 от 2013 г. урежда и регламентира цялата 

процедура по внедряване на номенклатурата. Тя в общи линии е 

описана и в проектозаповедта. 

Съгласно наредбата, методическото ръководство и контролът 

върху работа на експертната комисия по внедряването на 

номенклатурата ще се осъществява от съответния държавен архив, в 

случая при нас – от Централен държавен архив. 

Предлагам ви да одобрим направеното предложение за 

внедряването на номенклатурата, считано от 1 юли 2020 г.  и да 

упълномощим председателя да подпише заповедта. 

Предлагам ви председателят на експертната комисия да внася 

периодично доклади в Централната избирателна комисия с цел 

осъществяване на цялостния контрол от страна на комисията върху 

работата – доклади относно предприетите и извършени действия по 

организацията по внедряването на тази номенклатура, броя на делата 

и всички други организационни въпроси във връзка с това.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Има ли изказвания? От утре, 1 юли 2020 г. започваме. 

Ако няма изказвания, колеги, моля, процедура по гласуване. 

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, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колегата Стефанова има думата. Заповядайте, колега 

Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, докладвам ви за 

сведение получено писмо от A-WEB с вх. № ЦИК-07-158, с което ни 
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благодарят и ни казват, че са получили попълнената форма, която 

изискваха от нас относно проведените обучения за 2018 и 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Много хубаво, че ни 

благодарят. 

Колегата Джеров поиска думата. Заповядайте, колега Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, за сведение ви докладвам току-пристигнало писмо от кмета 

на община Велики Преслав инж. Йорданов, с което ни уведомяват, 

че има Заповед № 233, както и протокол от 02 06.2020 г. за отваряне 

на помещение. Входящият номер е 06-387 от 30.06.2020 г. 

Докладвам го за сведение. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, колега 

Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило по електронната поща писмо с вх. № ЦИК-00-32/6 от 

29.06.2020 г. Писмото е от един от членовете на постоянно 

действащото специализирано звено във връзка с обсъжданията, 

които бяха направени по отношение на изискванията към системата 

за дистанционно електронно гласуване. Така, както и в миналото 

заседание колегата Арнаудов докладва, да бъдат обобщени – тъй 

като получихме такова писмо и от други членове на звеното – след 

което вече да бъдат обсъдени и евентуално да преценим дали това е 

необходимо да бъде изменена пътната карта или не във връзка с тези 

допълнения, които са предоставени от членове на комисията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, обявявам 15 

минути почивка. Продължаваме работа в 12,00 ч. 

Прекъсваме заседанието.  

 

(След прекъсването) 

 

ПРЕДС. КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, 

продължаваме заседанието. 



28 

 

След работно обсъждане на работна група се налага да се 

направят корекции, които трябва да разгледаме внимателно в 

Правилника за организация на дейността на Централната 

избирателна комисия във връзка с приемането на новото щатно 

разписание. Това предстои да го обсъдим в следваща работна група. 

Обявявам следващото заседание в четвъртък, 2 юли 2020 г., в 

10,00 ч. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 13,25 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Стефка Стоева 

 

     СЕКРЕТАР:  

        Севинч Солакова  

 

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 

 


