
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 219 

   

На 2 юли  2020 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1.  Решение за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията на дейността на ЦИК. 

 Докладва: Севинч Солакова 

2. Проект на Вътрешни правила за контрол  и 

предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма 

в ЦИК. 

 Докладва: Николай Николов 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 Докладва: Мирослав Джеров 

4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладва: Йорданка Ганчева 

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

наказателни преписки. 

 Докладва: Мария Бойкинова 

6. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

 Докладват: Мирослав Джеров, Ивайло Ивков, 

 Георги Баханов, Мария Бойкинова 

7. Разни. 

 Докладват: Емил Войнов, Николай Николов, 

 Таня Цанева, Севинч Солакова 
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

ОТСЪСТВАХА:  Таня Йосифова, Бойчо Арнаудов, Димитър 

Димитров и Ерхан Чаушев.     

 

Заседанието бе открито в 10,30 ч. от госпожа Кристина 

Стефанова – заместник-председател, и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията.  

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Здравейте, колеги! Откривам днешното заседание. Моля да се 

запознаете с дневния ред. 

Предложения и допълнения към него? Колеги желаещи да се 

включат в дневния ред? Не виждам. 

От днешното заседание в отпуск са госпожа Таня Йосифова, 

господин Арнаудов и господин Чаушев. 

Подлагам на гласуване дневния ред. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Емил Войнов, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

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

против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: По точка първа от 

дневния ред, колеги, има думата госпожа Солакова. Заповядайте. 

 

Точка 1. Решение за изменение и допълнени на Правилника 

за организацията на дейността на Централната избирателна комисия. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с направеното 

предложение като изменение и допълнение в правилника създаваме 

едно ново звено в администрацията на Централната избирателна 

комисия, като уточняваме и основните функции на тази структура 

като звено „Информационно и комуникационно осигуряване”, което 

налага преномерация и промяна в наименованията на няколко от 

административните звена. 

Виждате публикуваните проекти във вътрешната мрежа, 

самия Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията на дейността на Централната избирателна комисия в 

чл. 40, новия Раздел VII с наименованието и преномерирането на 

наименованията на някои от административните звена. 

На обсъждането в работната група преценихме, че 

измененията в правилника следва да влязат в сила, считано от 1 юли 

2020, затова предлагам така и да го приемем. 

Заедно с правилника моля да видите проекта на решение за 

приемане на Правилник за изменение и допълнение. И тъй като 

съгласно чл. 48, ал. 3 от Изборния кодекс правилникът на ЦИК се 

обнародва в „Държавен вестник”, предвидено е в проекта на 

решение да се изпрати до „Държавен вестник” за обнародване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги, 

по предложенията за изменение на правилника. 

Имате думата, колеги. Предложения, бележки по проекта за 

изменение на правилника? Не виждам изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното 

решение за промяна на правилника на ЦИК. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 11 (Емил Войнов, Ивайло 

Ивков, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Стефка 

Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Катя 

Иванова). 

Номерът на решението е № 1832, колега Солакова. 
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Колеги, процедура по гласуване на протоколно решение да 

изпратим правилника за обнародван в „Държавен вестник”. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Емил Войнов, Ивайло 

Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

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

против – няма. 

Колеги, по точка втора от дневния ред има думата колегата 

Николов. 

 

Точка 2. Проект на вътрешни правила за контрол и 

предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма 

в ЦИК. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в 

папката за днешното заседание е представен проектът на тези 

вътрешни правила. 

Ако позволите, в началото с няколко встъпителни думи да 

представя причината за тяхното приемане, техните цели, накратко 

съдържанието и на последно място – практическите изменения, 

които ще наложи приемането им работата на Централната 

избирателна комисия. 

На първо място, основанието за тяхното приемане е чл. 101 

от Закона за мерките за изпиране на пари, където е предвидено, че 

всяко лице по чл. 4 следва да приеме такива вътрешни правила. 

Срокът за приемането на правилата е шестмесечен, считано от 

датата на обнародване на Национална оценка на риска, което бе 

направено на 9 януари 2020 г. на сайта на Държавната агенция 

„Национална сигурност”, следователно срокът е 9 юли. 

На второ място, ние сме лице, задължено по този закон на 

основание чл. 4, т. 23, като лице, което организира възлагането на 

обществени поръчки. Логиката на законодателя да включи лицата, 

възлагащи обществени поръчки в предмета и обхвата на закона, 

субективни по-скоро, е това, че по реда на гаранциите, които се 
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изпращат във връзка със сключени договори за обществени поръчки,  

е възможно частни средства да постъпят в бюджета на съответното 

държавно учреждение бюджетна организация. 

На следващо място, съдържанието на правилата, както казах 

и по чл. 101, описват се основните способи за недопускане на 

изпиране на пари, които са възприети от закона, а именно това е така 

наречената комплексна проверка, това е индивидуалната оценка на 

риска, това, разбира се, са мерки по събиране на информация, 

комуникация с контролния орган, подреждане на тази информация 

по реда на съответните досиета. 

Това, което е важно с оглед на съдържанието и което бих 

искал да представя, е, че имаме фактически подробно описани 

критерии за разпознаване на съмнителни сделки, които са в чл. 6, 

тридесет точки. Те могат да бъдат породени от различни факти 

относно процедурата. 

Също така имаме способа „оценка на риска”, който е 

разположен в Глава втора. Както казах, имаме индивидуална оценка 

на риска на всеки изпълнител на обществена поръчка, а имаме и 

обща оценка на риска по отношение на дейността на институцията 

като цяло. Тя е представена като Приложение № 2 и следва ежегодно 

да бъде актуализирана. 

Имаме на следващо място определяне на рисков профил на 

клиента, това е именно тази индивидуална оценка на риска. 

Глава III третира комплексната проверка на клиента. Очаква 

се единствено и само опростена комплексна проверка да се 

провежда по отношение на изпълнителите на обществени поръчки в 

ЦИК. 

В Глава четвърта „Събиране и съхраняване и разкриване на 

информация”, както посочих, най-вече събирането и подреждането 

на съответните досиета, които трябва да се водят. 

Глава пета е „Вътрешна организация, контрол и обучение”. 

Искам да кажа, че от тези правила произтичат няколко 

конкретни задачи. 
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На първо място, предвидено е в чл. 72 с решение на 

Централната избирателна комисия да се определи служител в 

администрацията, който да отговаря за изпълнението на тези 

правила. 

Втората практическа задача, тъй като субектът, който следва 

да бъде проверяван и който се включва в понятието „клиент”, е 

изпълнител на обществена поръчка (това е посочено в 

Допълнителните разпоредби), следва за всеки един новоопределен 

изпълнител да се провежда начална оценка на риска съгласно 

Приложение № 4. И, разбира се, следва да се провежда съгласно 

Приложение № 6 и Приложение № 7 начална негова опростена 

комплексна проверка. Това са документи, които са Приложения №№ 

4, 6 и 7 към вътрешните правила. 

Третата практическа задача е за всички изпълнители, за които 

имаме определена начална комплексна проверка и начална оценка 

на риска, веднъж в годината – вписано е до 28 февруари – да се 

извършва актуализиране на техните оценки на риска и на техните 

комплексни проверки, като съответно нови данни, които са 

получени или пък са постъпили, да бъдат отразявани в съответните 

приложения. 

И на последно място, може би по значение, а не по 

поредност, следва да отбележим, че тази обща оценка на риска, 

която сме представили като Приложение № 2, е добре като част от 

цялостната оценка на риска, която правим също до 28 февруари, да 

се извършва актуализиране на оценката на риска, която правим по 

отношение на рискове от пране на пари. Ние имаме сравнително 

малък брой обществени поръчки, всички изпълнители са местни 

юридически лица, досега не сме имали изпълнител на обществена 

поръчка физическо лице. Това, което е същественото, е, че 

институтът на гаранциите е предвиден в немалка част от договорите, 

където се изисква във връзка с обществените поръчки, вероятно в 

бъдещата ни дейност също ще предвиждаме като такова обезпечение 

гаранции по повод на изпълнението на обществената поръчка.  
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Това са основните моменти във вътрешните правила. Отново 

да кажа, най-важната част са Приложение № 4, Приложение № 6 и 

Приложение № 7. Именно във връзка с тях следва служителят, който 

предстои да работи, да оперира по всеки един новоопределен 

изпълнител на обществена поръчка. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги, 

имате думата. Правилата и приложенията са качени във вътрешната 

мрежа от доста време. 

Има ли изказвания общо по предложения проект или да 

започнем страница по страница, колеги? 

Не виждам изказвания. 

Моля, колеги, стр. 1. Колега Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, правя предложение 

да разглеждаме правилата по глави или по раздели – както прецени 

Комисията. Ние вече сме ги разглеждали на работна група и сега 

просто ще загубим повече време. Корекциите, които сме имали, са 

направени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тогава да бъде по 

раздели, защото са по-кратки. 

Раздел I. Предмет и цел на правилата. 

Няма изказвания. 

Раздел II. Приложно поле и субекти. 

Раздел III. Критерии за разпознаване на съмнителните 

операции, сделки и клиенти. 

Не виждам изказвания. 

Да преминем ли към Глава втора. Оценка и управление на 

риска. 

Раздел I. Общи положения. 

Има ли изказвания, предложения? 

Раздел II. Оценка на риска, свързана с дейността. 

Методология и рискови фактори. 

Има ли изказвания, въпроси? 
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Да преминем към Раздел III. Определяне на рисковия профил 

на клиента. 

Колеги, бележки има ли? 

Раздел IV. Наблюдение и преглед. Системи и механизми за 

контрол. 

Да преминем към Глава трета, колеги, „Комплексна проверка 

на клиента”. 

Раздел I Общи положения. 

Има ли бележки, колеги, или да преминем към Раздел II – 

Опростена комплексна проверка на клиента. 

Раздел III. Разширена комплексна проверка на клиента. 

Раздел IV. Идентифициране на клиента и проверка на 

идентификацията. 

Раздел V, колеги, Идентифициране на действителните 

собственици. 

Раздел VI. Прилагане на мерки за разширена комплексна 

проверка. 

Да преминем към Глава четвърта, колеги, „Събиране, 

съхраняване и разкриване на информация”. 

Раздел I. Събиране на информация. 

Раздел II. Разкриване на информацията. 

Раздел III. Актуализиране и съхраняване на информация. 

Глава пета. Вътрешна организация. 

Докладчикът има думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Както казах, като Приложение № 2 

към материала е представена една начална оценка на риска, в която 

естествено рискът към настоящия момент се оценява като нисък по 

скалата „нисък”, „среден” и „висок”. Но това, което е важно, е, че 

тази оценка трябва да бъде периодично актуализирана. В ал. 3 на чл. 

75 се предлага изградената временна работна група за управление на 

риска, която ежегодно в началото прави оценка на риска изобщо от 

дейността на Централната избирателна комисия. Тази актуализация 

на годишната оценка по Закона за мерките за изпиране на пари да се 
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прави като част от актуализацията, от годишната оценка на риска. 

Това не е изрично отбелязано, ако трябва, да добавим, че 

актуализацията на годишната оценка е част от общата годишна 

оценка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Продължаваме, 

колеги. 

Допълнителни разпоредби.  

Заключителни разпоредби. 

Приключихме ли по текста на правилата, колеги?  

Да преминем към приложенията. 

Приложение № 1. Начална оценка на риска. 

Има ли изказвания? Колегата Цанева. Заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: В точка първа, в статута на Централната 

избирателна комисия предлагам да допълним „създаден за 

произведени всички видове избори и национални референдуми”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът приема. 

Други предложения и изказвания, колеги, по Приложение № 

1? 

Приложение № 2, колеги, Списък на рисковите фактори. 

Приложение № 3. Методика за оценка на рисковия профил на 

клиента. 

Има ли бележки към това приложение, колеги? 

Да преминем към Приложение № 4. Справка – оценка на 

рисковия профил на клиента. 

Приложение № 5. Обхват на мерките за комплексна проверка. 

Приложение № 6. Анкетен лист – справка за идентификация 

и проверка на идентификацията на клиент.  

Приложение № 7. Анкетен лист – справка за идентификация 

и проверка на идентификацията на клиент.  

Приложение № 8. Анкетен лист – справка за установяване на 

лице по чл. 36 ЗМИП и лице от високорискови трети държави по чл. 

46 ЗМИП. 
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Приложение № 9. Дневник на съобщенията за съмнителна 

операция, сделка или клиент. 

 И Приложение № 10. Регистър на клиентските досиета. 

Не виждам изказвания. 

Колеги, моля процедура по гласуване на протоколно решение 

за приемане на правилата ведно с приложенията. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Емил Войнов, Ивайло 

Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева); против – няма. 

Централната избирателна комисия вече има Вътрешни 

правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. 

Продължаваме, колеги, по дневния ред. Точка трета. Колега 

Джеров, имате думата. 

 

Точка 3. Доклад относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

 МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-389 от 1 юли 2020 г. 

Това е едно писмо от кмета на община Никопол господин Ивелин 

Савов, с което ни изпращат копие от протокол за отваряне на 

помещението на 26 юни 2020 г., заповед № 171 от 22 юни 2020 г. на 

кмета на общината за отваряне на въпросното помещение. 

Докладвам го за сведение. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад нямате.  

Благодаря. 

По точка четвърта, колега Ганчева, заповядайте. 

 

Точка 4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо 

председател. Уважаеми колеги, към момента ще оттегля доклада, 

тъй като установих току-що, че се касае за дежурство, което е 
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поискано за подготовка на материали за заседание, което е 

проведено през май, а дежурството е през юни. Става въпрос за 

Общинската избирателна комисия – Добричка. Ще уточня в 

оперативен порядък и в следващото заседание ще го представя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Продължаваме с 

точка шеста, колеги. Колега Джеров, заповядайте. 

 

Точка 6. Доклади по писма на прокуратури и МВР. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, бих искал да ви докладвам ан блок, тъй като са 

доста идентични и са доста като бройка. 

Вх. № ЕП-04-02-95 от 18 юни 2020 г. Има изготвено писмо в 

моята папка от днешното заседание. Моля да се запознаете с него. 

Идентичен е въпросът с вх. № ЕП-09-134 от 25 юни 2020 г. 

Също има изготвено писмо в моята папка от днес.  

Може да се запознаете и с писмото по вх. № ЕП-09-136 от 25 

ни 2020 г. 

На следващо място ви докладвам вх. № ЕП-09-135 от 25 юни 

2020 г. Писмото също е в моята папка от днес. 

На следващо място ви докладвам вх. № ЕП-09-137 от 25 юни 

2020 г. То също е във връзка с досъдебно производство. 

На следващо място ви докладвам вх. № ЕП-04-02-102 от 25 

юни 2020 г. Също е свързано с досъдебно производство. Писмото е 

във вътрешната мрежа. 

На следващо място бих искал да ви докладвам вх. № ЕП-09-

134/1 от 25 юни 2020 г. Писмото е в моята папка от днес. 

И на последно място бих искал да ви докладвам вх. № ЕП-09-

137/1 от 25 юни 2020 г. Писмото е в моята папка, свързано е също с 

досъдебно производство. 

Моля да погледнете писмата и ако нямате възражения, да 

вземем решение да изпратим въпросните писма със съответната 

документация във връзка с тези досъдебни производства. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте докладите по няколко преписки. 

Не виждам изказвания. 

Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно 

решение да изпратим предложените отговори по цитираните от 

докладчика преписки. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Имате ли друг доклад в тази точка, господин Джеров? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Ивков има 

думата. Заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в пет уърдовски файла са 

подготвени пет проекто-отговора, последните за тази седмица на 

мой доклад. От предишното заседание можете да видите писмата. Те 

не са идентични, защото са за различни лица, но са от едно и също 

лице с едни и същи въпроси за различни лица. Затова ви ги казвам 

набързо. Примерно еди-кой си имал ли е право на глас. След като 

сме пратили от „ГРАО”, те ни питат имал ли е право на глас. Ако е 

имал право на глас, упражнил ли е това свое право. Според мен това 

не ги интересува, интересува ги дали е гласувал, а не ако е имал 

право на глас. Но така са зададени въпросите. Еднократно ли е 

упражнявал това право. „Моля към справката да бъдат приложени 

оригинали на изборните протоколи.” И пети въпрос: Списък на 

членовете на избирателна секция еди-коя си. 

 Това са въпросите за различни лица, докладвам ги наведнъж, 

за да не го правя по всяка преписка. Всички са от Н.                  , 

Следствен отдел, Софийска градска прокуратура. Входящите 

номера, респективно отговорите по тях, които виждате, са: вх. № 
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ЕП-09-171 от 26 юни 2020 г., вх. № ЕП-09-169 от 26 юни 2020 г., вх. 

№ ЕП-09-170 от 26 юни 2020 г., вх. № ЕП-09-172 от 26 юни 2020 г. И 

последното е с вх. № ЕП-08-173 от 26 юни 2020 г. от К., но 

въпросите са сходни, пак от Следствения отдел на Софийска градска 

прокуратура. Тук единствено малко по-различно е, че се иска 

декларацията по чл. 33, ал. 2. Прилагаме препис и обясняваме къде 

могат да се запознаят с оригиналите, казваме кой има право да 

гласува и кой – не. 

Предлагам да се гласуват ан блок петте отговора, ако няма 

възражения и въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги, 

по пет преписки. Има ли изказвания към отговорите до с ГП? Не 

виждам. 

Моля процедура по гласуване на протоколно решение за 

одобряване на предложените отговори. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

няма. 

Имате ли друг доклад в тази точка, колега Ивков? Не. 

Колегата Баханов има думата. Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, ще ви издиктувам 

няколко входящи номера, които са с идентични искания и са от един 

и същи следовател от Софийска градска прокуратура, Следствен 

отдел. Ще ви кажа за всички какво се иска. Изготвени са и писма със 

съответните документи, а именно съответните декларации, подадени 

от лицата, гласували извън страната в различни секции, за които се 

иска справка, както и копия от решенията, с които са назначавани 

секционните избирателни комисии в тези секции. Желаят да се 

изпрати списък на членовете на секционните избирателни комисии в 

съответните градове и държави извън страната, както и заверено 
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копие от подадената от съответния гласоподавател декларация по чл. 

33, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.  

Всички досъдебни производства са образувани за това, че на 

26 май 2019 г. е упражнено избирателно право в изборите за 

Европейски парламент, без да има такова право, престъпление по чл. 

168, ал. 1 от Наказателния кодекс. 

Предлагам да бъдат гласувани ан блок отговорите по 

входящите номера, които ще ви прочета: вх. № ЕП-09-167 от 26 юни 

2020 г., вх. № ЕП-09-165 от 26 юни 2020 г., вх. № ЕП-09-164 от 26 

юни 2020 г., вх. № ЕП-09-166 от 26 юни 2020 г. Входящ. № ЕП-09-

121 от 23 юни 2020 г. е от друг следовател. Желаят същите данни и 

копия от документи. Входящ № ЕП-09-132 от 25 юни 2020 г., искат 

същата информация. Входящ № ЕП-167 от 26 юни 2020 г., вх. № ЕП-

167 от 26 юни 2020 г., вх. № ЕП-09-132 отново с искане за същата 

информация. Входящ № вх. № ЕП-09-125 от друг следовател с 

искана информация, която е идентична с предходните. И друг 

следовател пак от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел, 

с вх. № ЕП-09-168. 

Това са входящите номера, по които са изготвени писма с 

отговор с приложени документи, които изброих в началото на 

доклада ми. Поради което, уважаема госпожо председател, моля да 

ги подложите на гласуване ан блок, ако колегите нямат предложения 

за изменения или допълнения, след като се запознаят със 

съдържанието на писмата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Не виждам изказвания. 

Колеги, процедура по гласуване на предложените от 

господин Баханов девет отговора. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 
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Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Заповядайте, колега Баханов, продължете доклада си. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Продължавам, тъй като исканията са различни. Входящ № ЕП-09-

146 от 25 юни 2020 г. Желаят данни за състава на секционната 

избирателна комисия в Брюксел, копие от документи за назначаване 

членовете на тази комисия и справка относно наличието или липсата 

на избирателно право към 26 май на определено лице, което е 

посочено с три имена и ЕГН, и относно това колко пъти е упражнило 

правото си на глас и дали е подало заявление за гласуване в 

чужбина, дали е представило декларация за гласуване на друго 

място. 

Тук са изготвени справки и ксерокопия от самия списък, 

където фигурира лицето, декларация от самото лице, както и 

списъка, който сме изпратили на прокуратурата, в който е 

отбелязано, че лицето има настоящ адрес в държава, различна от 

Република България и различна от Европейския съюз. В писмото е 

обяснено, че поради тази причина същият няма право да гласува в 

изборите за членове на Европейския парламент съобразно 

разпоредбите на Изборния кодекс. 

Моля да подложите на гласуване това писмо, като го видите в 

моята папка във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Стефка Стоева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Продължавам, госпожо председател, 

със следващото. Входящ № ЕП-02-10 от 25 юни 2020 г. от Областна 

дирекция на МВР – Кърджали. Желаят да им изпратим три имена, 



 16 

ЕГН, адрес и по възможност телефонен номер на членовете на 

секционна избирателна комисия във Федерална република Германия 

№ 0050, оригинал на допълнителната страница към списъка, в който 

фигурира определено лице с посочени три имена и ЕГН и дали 

същото лице е подало заявление и подписало ли е декларация. 

Отново е изготвено писмо по този входящ номер, което се 

намира във вътрешната мрежа, като предоставяме всички искани от 

нас документи, с които разполага Централната избирателна комисия, 

разбира се, ксерокопия. Обяснили сме, че ако желаят да се запознаят 

с оригиналите, могат да го направят на място в Централната 

избирателна комисия след назначаване на такава експертиза, ако 

желаят и ако не им свърши работа завереното копие, което им 

изпращаме. 

Моля да погледнете писмото и ако нямате предложения за 

допълнения или изменения, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

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

няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Входящ № ЕП-09-132 от 25 юни 2020 г. 

от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел. Питат кои са 

били членове на СИК и какъв е броят на подадените бюлетини за 

гласуване в тези секции и съвпада ли той напълно с броя на лицата, 

отбелязани в избирателния списък, копие от документите за 

назначаване на членовете на тези комисии и относно едно лице дали 

е имало избирателно право, къде е упражнило правото си на глас и 

дали е подало заявление. 

Отново сме изготвили отговор с приложени документи и 

копие от протокола на съответната секция, за да може следователят 
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да види дали съвпада бройката на подписалите се в този списък и 

гласувалите лица. Приложени са и решенията за назначаване на 

комисията, както и декларация от лицето. 

Моля да се запознаете с писмото и ако нямате допълнения 

или предложения за изменение, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Моля процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И следващото, което имам да 

докладвам, е с вх. № ЕП-09-96 от 19 юни 2020 г. от Софийска 

градска прокуратура, Следствен отдел, следовател Ю.    Желаят да 

им изготвим и изпратим четливо копие на допълнителната страница 

към списъка на гласували в Белгия с посочена секция № 0016, 

където под № 12 е записано съответно лице с три имена и ЕГН, тъй 

като копието при тях е нечетливо. Посочили сме им, че могат да се 

запознаят, ако желаят, на  място в Централната избирателна комисия 

с оригинала на съответната страница, като им изпращаме, надявам 

се, този път четливо копие, което да свърши работа на колегите от 

Следствен отдел на Софийска градска прокуратура. 

Моля да гласуваме писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания, 

колеги? Не виждам. 

Процедура по гласуване на писмото, предложено от господин 

Баханов. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И последното, колеги, е от Софийска 

градска прокуратура, вх. № ЕП-09-126 от 23 юни 2020 г. Настоящата 

преписка е образувана във връзка с правомощие на Софийска 

градска прокуратура по чл. 40, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за 

политическите партии. Предметът на преписката е проверка на 

всички политически партии относно наличието или липсата на 

предпоставките по чл. 40, ал. 1 от Закона за политическите партии. 

Предвид гореизложеното молят да разпоредите, госпожо 

председател, да бъде изготвена и изпратена в Софийска градска 

прокуратура справка в табличен вид, по възможност на електронен 

носител и електронната поща на Софийска градска прокуратура, 

посочена в писмото, за всички действащи регистрирани политически 

партии, които повече от пет години от последната съдебна 

регистрация не са участвали в избори за народни представители, за 

президент и вицепрезидент, за членове на Европейския парламент 

или за общински съветници и кметове (чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона за 

политическите партии). 

Колеги, предлагам, тъй като Централната избирателна 

комисия не разполага с информация за всички партии кога са 

регистрирани, тоест датата на регистрацията им, която информация 

може да се вземе от Софийски градски съд, Фирмено отделение, 

което разполага с тази информация, в Централната избирателна 

комисия няма информация кои не са участвали, тоест отрицателен 

факт. При нас има положителния факт кои политически партии са 

участвали през последните пет години – не от датата им на 

регистрация, а през последните пет години от датата на писмото 

назад, тоест от местните избори 2015 г. до настоящия момент. 

Предлагам да изпратим едно писмо с приложен регистъра на 

партиите и коалициите, които са регистрирани за участие в изборите 

за общински съветници и кметове през съответния период, за 
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президент и вицепрезидент, за членове на Европейския парламент и 

избори за Народното събрание на Република България. 

Това е предложението ми за документите, които да им 

изпратим, независимо от факта, че тези регистри са публични и са на 

страницата на Централната избирателна комисия за съответния вид 

избор, проведен в този период. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Отговорът изготвен ли 

е? 

Процедура по гласуване на отговора до СГП кои партии са 

участвали в изборите през последните пет години. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли, колега Баханов? Нямате. 

Колега Бойкинова, заповядайте в точка шеста. След това ще 

ви върнем на доклад в точка пета. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Областна дирекция на МВР – Благоевград, постъпило в Централната 

избирателна комисия, с което ни уведомяват, че по повод извършена 

проверка във връзка с получено писмо от ГД „ГРАО” за лица, 

гласували в нарушение на Изборния кодекс, искат от Централната 

избирателна комисия да предоставим информация относно едно 

лице било ли е включено в избирателния списък за произвеждане на 

избори за членове на Европейския парламент по постоянен, настоящ 

адрес, лицето има ли право да упражни това изборно право, ако не, 

поради какви обстоятелства. Също така да се предостави заверено 

копие от декларация Приложение № 22-ЕП по чл. 33, ал. 2 от 

Изборния кодекс, както и избирателния списък за гласуване извън 

страната, информация за членовете на СИК със съответен номер, 

която е организирана произвеждането на изборите за членове на 
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Европейския парламент в гр. Лондон. Съответно и ако имаме данни 

и телефон за връзка с тези членове на СИК. 

Подготвен отговор, с който предоставяме исканата 

информация, която се намира в Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

няма. 

Заповядайте, колега Бойкинова, по точка пета от дневния 

ред. 

 

Точка 5. Доклади по дела, жалби, сигнали и 

административнонаказателни преписки. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, моля да 

упълномощим юрисконсулт Радославова да осъществи процесуално 

представителство по дело в Софийски районен съд, насрочено за 7 

юли 2020 г. от 11,10 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 

предложения, колеги? Не виждам. 

Моля процедура по гласуване да упълномощим госпожа 

Радославова да извърши процесуалното представителство. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав 

Джеров,   Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

няма. 

Имате ли друг доклад? Заповядайте. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение получена призовка в Централната избирателна комисия за 

насрочено дело в Административен съд – София-град, за 17 юли 

2020 г. от 10 ч. Делото е образувано по касационна жалба на 

Централната избирателна комисия срещу решение на Софийски 

районен съд. 

Уважаеми колеги, получили сме призовка с указание да 

представим Решение № 461-ЕП от 3 май 2019 г., както и акт за 

установяване на административно нарушение № 52 от 4 юни и 

Решение № 586 в оригинал. Срокът за предоставяне на документите 

е до съдебното заседание, което е на 8 юли 2020 г. 

Докладвам ви го за сведение. Доказателствата ще бъдат 

приложени по делото от процесуалния представител на Централната 

избирателна комисия. 

Уважаеми колеги, в моята папка се намират две решения. 

Едното решение е № 3079 по дело № 519 по описа на 

Административен съд – София-град, с което е отменено решение на 

Софийски районен съд и делото е върнато за разглеждане на друг 

състав от Софийски районен съд. Припомням ви, че с решението си 

Софийски районен съд потвърди решението на Централната 

избирателна комисия. 

И, уважаеми колеги, докладвам и следващото решение на 

Административен съд – София-град, с което се оставя в сила 

решение на Софийски районен съд, с което се отменя решение на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли? 

Заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

молба от студио „Милди”ЕОД. Към молбата е приложен оригинален 

изпълнителен лист, съгласно който се осъжда Централната 

избирателна комисия да заплати на дружеството сумата от 300 лв., 

представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение 

по дело по описа на Административен съд – гр. Русе. Приложено е 
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съответно удостоверение от Обединена българска банка, което 

удостоверява, че това е банковата сметка на дружеството. 

Към преписката има и приложен предварителен контрол от 

финансовия контрольор с мнение, че може да бъде извършен този 

разход от Централната избирателна комисия, поради което ви 

предлагам да гласуваме изплащането на сумата съгласно 

изпълнителния лист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Чухте доклада. 

Процедура по гласуване на протоколно решение, с което да 

одобрим изплащането на сумата 300 лв. по приложения оригинален 

изпълнителен лист. Това е само сумата за касационното 

производство пред Административен съд – Русе. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

няма. 

Имате ли друг доклад, колега Бойкинова? Не. 

Колеги, преди да преминем към точка седма, десет минути 

почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Продължава 

заседанието, колеги. 

Преминаваме към точка седма от дневния ред. Господин 

Войнов, имате думата. 

 

Точка 7. Разни. Благодаря, госпожо председател. Колеги, 

докладвам ви две писма от F-Secure Corporate. Първото е с вх. № 

ЦИК-00-500/9 от 30 юни 2020 г. С него ни изпращат продуктов 
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бюлетин относно надграждане на антивирусна програма, интернет. 

Тъй като всички устройства на ЦИК са надеждно защитени, 

докладвам писмото за сведение. 

Второто писмо е с вх. № ЦИК-00-500/10 от 1 юли. С него 

искат да ни поканят да участваме в проучване на удовлетвореността 

на клиентите. Докладвам и това писмо за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямате друг доклад? 

Добре. 

Колегата Николов има думата. Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в 

моята папка съм изготвил писмо до господин Стефан Петков, 

представляващ местната коалиция „Ние гражданите” от гр. Плевен. 

Преписката е качена също в моята папка. тя включва молба с вх. № 

МИ-11-93 от 17 юни 2020 г., също така изпълнителен лист и 

документ, който удостоверява   сметката,   по   която   господин      

Стефан  Д. Петков желае да бъде заплатена сумата 3110 лева.  

Това, което е същественото, е, че тази местна коалиция по 

силата на изпълнителния лист следва да получи сумата от около 

3100 лева. Ние сме направили опит да се извърши плащане по 

сметката на местната коалиция, открита в съответната банка, и този 

опит е неуспешен, защото сметката е закрита, господин Петков е 

посочил своя лична сметка в качеството си на физическо лице, по 

която да се извърши плащането.  

В писмото, което съм подготвил, се отказва заплащане по 

съответната сметка. Аргументирал съм се с обстоятелството, че 

единственото правоимащо лице е посочено в изпълнителния лист – 

това е местната коалиция – на него трябва да извършим плащане и 

съгласно чл. 519, ал. 2, изречение второ от Гражданскопроцесуалния 

кодекс, изпълнителният лист удостоверяващ парични вземания 

срещу държавно учреждение се предявява пред финансовия орган на 

съответното учреждение. Централната избирателна комисия е 

компетентна да прецени дали да се извърши плащане или не. 
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И пак да кажа, диспозитивът е: отказва да заплати по банкова 

сметка на физическото лице Стефан Д. Петков съответната сума по 

изпълнителния лист, която представлява присъдени разноски в полза 

на местната коалиция „Ние гражданите”. 

Това е моето предложение. Моля да се запознаете. Благодаря. 

(Обсъждане извън микрофон.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Докладчикът има думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, предлагам да се отмени 

приетото протоколно решение на заседание на ЦИК от 28 май за 

изплащане на сумата от 3100 лева по изпълнителния лист. 

Второ, да се утвърди писмото и от неговото съдържание, така 

както е предвидено, да остане абзац първи от страница първа, абзац 

четвърти от страница първа и може би абзац последен на страница 

втора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има 

ли, колеги? Не виждам. 

Моля процедура по гласуване, колеги, да отменим 

протоколно решение на ЦИК от 28 мой 2020 г., с което е одобрено 

изплащане на възнаграждение в размер на 3110 лв. по представения 

оригинален изпълнителен лист. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Да гласуваме писмото до господин Стефан Петков с 

направените корекции. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Пак да уточним, тъй като писмото се 

явява основанието, причината да отменим нашето протоколно 

решение, предлагам от писмото в редакцията, която е пред вас, да 

остане: абзац първи на страница първа, абзац четвърти на страница 
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първа, абзац пети на страница първа и абзац последен, който 

съдържа всъщност отказа. Да останат и правните основания, които 

сме изложили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура на 

гласуване, колеги, на предложеното писмо до господин   Стефан  

Петков. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 

(Мария Бойкинова). 

Имате ли друг доклад, колега Николов? Нямате. Благодаря. 

Колега Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, получили сме писмо от 

Министерството на външните работи, с което ни препращат писмото 

с въпросите от председателя на Европейския парламент, на което 

ние отговорихме, а именно прекратяване пълномощията на член на 

Европейския парламент. Ние отговорихме директно на нашето 

Постоянно представителство, тъй като оттам получихме въпросите. 

Затова предлагам да препратим нашия отговор на Министерството 

на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги. 

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли, колега Цанева? Заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви за сведение електронното 

издание на Международната фондация за изборни системи. Част от 
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текста в това издание е за предстоящите избори, които ще се 

проведат на 5 юли в Доминикана. 

На предходно заседание докладвах в резюме материалите от 

провежданото в момента Изпълнително бюро на A-WEB. Сега са ни 

изпратили информация, че докладът е публикуван, даден е линкът, 

както и, ако някой проявява интерес, е качен във вътрешната мрежа 

в моята папка с вх. № ЦИК-07-45/1. Отразени са и промените, които 

ние сме давали преди това, а именно представителството в 

Изпълнителното бюро за Европа, България, Румъния и Босна и 

Херцеговина е госпожа Стоева – стр. 58. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз предлагам да се възложи 

на администрацията изготвяне на кратък доклад-резюме на 

материалите, които са публикувани на съответната страница на A-

WEB. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Не възразявам да възложа на 

администрацията, като искам да направя едно допълнително 

уточнение. Основната част в този доклад не е материалът, както 

беше в изпратения ни, а повече снимков материал за дейността на 

структурата. Но не възразявам, ще го дам да бъде направено такова 

резюме. 

Докладвам ви писмо, получено по електронната поща, с вх. 

№ ЦИК-07-75 от АСЕЕЕО, с което ни информират, че третата среща 

ще се проведе днес, на 2 юли. Говорим за виртуална среща, като 

темата ще бъде проследяване на неотдавна приключилите проведени 

избори в Полша и Сърбия, както и проследяване на ситуацията в 

Мексико. За сведение, тъй като днес вече е 2 юли, а ние не сме 

проявили интерес и към предходната среща. 

Докладвам ви  за сведение вх. № ЦИК-07-151. Материалът е 

качен в моята папка в заседанието от 30 юни. Това е пауър пойнт на 

доклада на Европейската комисия за проведените европейски избори 

2019 г. и темата „Дезинформация” от проведената виртуална среща. 
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Благодарят на всички, които сме участвали. Ние не сме участвали, 

затова го докладвам за сведение. Може да се прегледа. 

И ви докладвам за запознаване, ще помоля да погледнем този 

въпросник, който е в моята папка от 30 юни. Въпросникът е от 

Принстънския университет в Америка и техния изследователски 

отдел. Не съм го дала все още за превод, тъй като е 20 страници, но 

не   проблемът е за превода, а просто да ви помоля да се запознаете и 

да преценим дали ще отговаряме на тези въпроси. Въпросите са 

свързани най-вече с дезинформацията. Моля да се запознаете и да 

решим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли друг доклад, 

колега Цанева? Нямате. Добре. Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

докладна записка от директора на дирекция „Администрация” във 

връзка със Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор на основание чл. 9, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 11 от Правилника на 

Централната избирателна комисия. Предложението е да се приеме 

решение председателят да делегира правомощие за разпореждане с 

бюджетни средства, считано от 2 юли 2020 г. до 31 декември 2020 г. 

на заместник-председател на Централната избирателна комисия 

госпожа Кристина Стефанова. Посочени са дейностите, които 

преповтарят досега приетите правила за одобряване извършване на 

плащания до 5000 лв., размера на месечните плащания за всеки 

контрагент е до 5000 лева, включително и предоставянето за 

последващ контрол от страна на председателя. 

Моля да видите, ако искате, и другите конкретни правомощия 

на председател, делегирани на заместник-председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Ако няма изказвания, колеги, моля процедура по гласуване на 

протоколно решение, с което да делегираме на заместник-

председателя Кристина Стефанова да извършва плащания до 5000 

лв. на всеки контрагент, след като отчита ежемесечно дейността си 

на председателя на ЦИК. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев,  

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,   Мария Бойкинова,  

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – 1 (Севинч Солакова). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо, което е 

получено от главния секретар на Министерството на финансите за 

съгласуване на проект на решение на Министерския съвет за 

изменение на решение за определяне на областите на политика по 

бюджетни програми. Изменението е съобразено с възлагането на 

Сметната палата да участва с програмен бюджет при изработването 

на Закона за бюджета и в този смисъл се налага промяна в самото 

решение. От една страна, в наименованието на решението в частта с 

изключение на първостепенните разпоредители с бюджет по 

бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт и на 

Сметната палата – изключва се Сметната палата. И втората промяна 

е в частта на приложение към точка първа – класификацията по 

области. Сметната палата чрез председателя са заявили като основна 

функционална област в рамките на своята компетентност контрол по 

изпълнението на бюджета и изпълнението на публичните средства и 

дейности. 

Както виждате, не касае дейността на Централната 

избирателна комисия. Смятам, че нямаме бележки по проекта на 

решение. В хода на съгласувателната процедура съгласно 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, ако не изпратим писмо, ще се счита, че нямаме 

бележки. Няма предложение и от администрацията, затова ви го 

докладвам за сведение. Не предлагам бележки, не предлагам и 

изпращане, което е излишно с оглед на тази разпоредба от 

Устройствения правилник. 

Докладвам ви писмо от Министерството на финансите  с 

програма за обучение на 8 юли 2020 г. във връзка с актуализирани 

указания в областта на финансовото управление и контрол в 
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публичния сектор. До 6 юли, понеделник, можем да предложим до 

двама финансови контрольори или лица на ръководна длъжност от 

организацията. Даден е адрес, на който да се направи регистрацията. 

Получено е днес в рамките на заседанието. 

Предлагам ви да се вземе участие по преценка на председател 

и да се възложи за регистрация и участие в съответните срокове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате ли предложения, 

колеги? Ако искате тук в зала да решим да отида финансовият 

контрольор на това обучение и главният счетоводител. 

Други предложения има ли? 

Процедура по гласуване, колеги, главният счетоводител и 

финансовият контрольор да участват в провежданото обучение от 

Министерството на финансите. 

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

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо по електронната поща до господин Гербев. Във връзка с 

проведен телефонен разговор го уведомяват, че дезинфекционната 

обработка в Централната избирателна комисия ще се извърши от 

лице с посочени две имена и първата обработка по предварително 

уточнен график е на 3 юли от 16 ч. За сведение на Централната 

избирателна комисия, възлагане на директора на дирекция  за 

организиране на дейността. 

Обръщам внимание на директора на дирекция 

„Администрация” подобни кореспонденции да влизат с кратък 

доклад, за да не докладваме кореспонденция до служителите в 

администрацията. 

Във връзка с това аз лично предлагам да се възобнови 

дейността по водене на регистъра за възложените задачи на 
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служителите от администрацията. Ако счетете за необходимо, в 

момента да се подложи на гласуване това мое предложение, тъй като 

в периодите на оценяване отново ще дойде такъв момент, когато 

ЦИК отново няма да има пълна информация и някаква представа за 

извършеното от служителите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Процедура по 

гласуване, колеги, на направеното предложение от г-жа Солакова. 

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

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Мария Бойкинова, Силва 

Дюкенджиева). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

докладна записка от директора на дирекция „Администрация” 

относно изплащане на задължения към доставчици. Във връзка с 

уреждане на паричните взаимоотношения с доставчиците на услуги 

по договори, по които не е предвидено приемане на дейността да се 

извършва след одобрение от Централната избирателна комисия, 

както и плащания към Народното събрание за режийни разноски, 

електроенергия, вода и топлоенергия, пощенски услуги и други 

сходни, се предлага Централната избирателна комисия да вземе 

принципно решение за изплащане на такива разходи, без да е 

необходимо да бъдат докладвани на заседания на Комисията. Да 

бъдат изплащани разходи до 200 лв. без ДДС за техническа 

поддръжка, консумативи и материали за дребни ремонти. На 

заседания да се докладват и да се приемат решения относно 

приемането на извършената работа, което е условие за изплащането 

по съответните договори. 

Това се предлага. Може би, ако преценим, да се поиска една 

обобщена справка за всеки изтекъл месец да се публикува във 

вътрешната мрежа. 
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Предлагам ви го за сведение на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения, 

колеги? Въпроси? 

Процедура по гласуване, колеги, на предложеното 

протоколно решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна 

записка от директора на дирекция „Администрация” във връзка с 

Вътрешните правила за трудовия ред в Централната избирателна 

комисия. Съгласно чл. 10 в бюджета на Централната избирателна 

комисия ежегодно се планират средства за закупуване на предпазни 

очила в изпълнение на Наредба № 7 от 2005 г. за минималните 

изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд при работа с видеодисплеи. 

Съгласно нашите Вътрешни правила с протоколно решение 

на Централната избирателна комисия трябва да бъде определен 

размерът. Предвидените средства са съобразно и досегашната 

практика и приеманите решения на Централната избирателна 

комисия. В този смисъл е тази сума, с оглед на лицата, които имат 

право по наредбата за ежегодно над определената възраст, до 

определената възраст съответно в тригодишен период, ако няма 

медицински показания. 

Контролният лист е представен за извършване на 

предварителния контрол от финансовия контрольор. Предлагам ви 

да приемем решение, с което да определим размера (същия, който е 

в миналата година), който е предвиден в бюджета на Централната 

избирателна комисия при същите условия, включително и същата 

процедура при издаване на разходооправдателните документи след 
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посещение при очен лекар. Да е ясно за целите на закупуването на 

съответните предпазни средства. 

С оглед на финансовата година, която следва да бъде 

отчетена максимум до 10 декември, може би е добре да определим 

срок до 30 ноември 2020 г. за представяне на съответните 

документи, след осъществен преглед при очен лекар. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Този срок беше и 

миналата година. 

Имате думата. Чухте предложението на госпожа Солакова и 

доклада й. Въпроси има ли? Други предложения? Не виждам. 

Моля процедура по гласуване на протоколно решение в 

предложения смисъл. 

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

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново връщам 

докладна записка от 30 юни 2020 г., предмет на обсъждане и на 

работна група. Докладвам заедно с докладна записка от 2 юли 2020 

г. със съответните предложения, публикувани са във вътрешната 

мрежа. На работна група са обсъдени. Касае за утвърждаване на 

ново щатно разписание в администрацията на Централната 

избирателна комисия, считано от 1 юли. То е съобразено с приети 

промени в правилника в структурата на администрацията на 

Централната избирателна комисия, създаване на ново звено, въз 

основа на цялостен анализ на дейността на администрацията и 

необходимите длъжности, които следва да бъдат предвидени. 

Разбира се, в съответствие и с фактически обстоятелства. 

Във тази връзка ви докладвам да приемем щатно разписание, 

считано от 1 юли 2020 г. С щата, предвиден и съобразен със Закона 

за бюджета за 2020 г., със звената, така както сме ги определили, 
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минимални и максимални размери на основните възнаграждения на 

служителите, считано от 1 юли 2020 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 

Други предложения за промени в щатното разписание на 

служителите в администрацията на ЦИК имате ли? Не виждам. 

Моля процедура по гласуване да одобрим щатното 

разписание на служителите в администрацията на ЦИК и да ме 

упълномощите, колеги, да го утвърдя, както и въз основа на него да 

утвърдя поименното щатно разписание на служителите в ЦИК. 

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

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в тази връзка ви 

предлагам да одобрим представените длъжностни характеристики за 

новите длъжности и упълномощим председателя те да бъдат 

утвърдени. 

В тази връзка, така както на работна група се уточнихме, да 

бъдат преназначени следните служители от администрация: Лиляна 

Тошева на длъжност „секретар-машинописец”; Димитър Стойнев на 

длъжност „Главен експерт „Регистри”;  Румен Цачев на длъжност 

„Ръководител звено „Правна дейност”; Иван Владимиров на 

длъжност „юрисконсулт”. И да бъдат сключени съответните 

допълните споразумения с оглед на промяната в длъжностите. 

Включително утвърденото щатно разписание налага актуализиране с 

допълнително споразумение възнаграждението на финансовия 

контрольор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения, 

колеги? Чухте доклада. 

Има ли възражения, други предложения? Не виждам. 
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Моля процедура по гласуване на протоколно решение, с 

което одобряваме посочените нови длъжностни характеристики и 

сключването на допълнителни споразумения с посочените от 

госпожа Солакова служители, които да бъдат преназначени на 

посочените нови длъжности. 

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

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

една докладна записка във връзка с изпращане на писмо до кмета на 

община Провадия за връчване на решението за налагане на 

имуществена санкция на едно дружество въз основа на решение на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли? 

Нямате друг доклад. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието. Насрочвам следващото заседание на ЦИК във вторник, 

7 юли, 10 ч. 

 

 

(Закрито в 12,50 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Стефка Стоева 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

Стенограф: 

Стойка Белова 


