ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 221
На 9 юли 2020 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Таня Цанева, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Мирослав Джеров
2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева
3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладват: Катя Иванова, Таня Цанева, Александър
Андреев
4. Доклади по писма на прокуратури и МВР.
Докладват

:Александър

Мирослав

Джеров,

Андреев,

Йорданка

Георги
Ганчева,

Баханов,
Силва

Дюкенджиева, Ерхан Чаушев
5. Разни.
Докладват: Емил Войнов, Таня Цанева, Бойчо Арнаудов,
Александър Андреев, Севинч Солакова, Таня Йосифова
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ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Кристина Стефанова, Ивайло Ивков, Мария
Бойкинова и Николай Николов.
Заседанието бе открито в 10,55 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги.
Откривам

заседанието.

Налице

е

необходимият

кворум

за

провеждането му.
Отсъстват

колегите

Ивайло

Ивков,

Мария

Бойкинова,

Кристина Стефанова и Николай Николов, които са в отпуск.
По дневния ред, колеги, имате думата.
Колегата Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка четвърта – Доклади по писма от прокуратури и
МВР.
Други колеги? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на дневния ред с
направеното допълнение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
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Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Дневният ред се приема.
Колегата Чаушев поиска думата. Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже стана разговор за изборните
книжа, предлагам да се качат на страницата в двете подразделения –
нови и частични избори. Да си ги качим на страницата, а не само
решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте предложението,
колеги. Моля, процедура по гласуване на протоколно решение, по
силата на което да качим приетите от нас изборни книжа за нови и
частични избори на страницата на Централната избирателна
комисия.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклади относно отваряне на запечатани помещения.
Има думата госпожа Цанева. Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за
сведение писмо от кмета на община Никола Козлево, област Шумен,
с което ни информира за предаване на изборни книжа и материали
на Държавен архив – Шумен, от произведени избори през 2015 г. и
частични за кметство от 2017 г., както и унищожаване на излезли от
употреба печати в посочените избори.
Докладвам го за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Нямате друг доклад в
тази точка? Благодаря.
Колегата

Андреев

имате

думата.

Заповядайте,

колега

Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
също за сведение постъпилото писмо с вх. № МИ-06-396 от
07.07.2020 г. от община Маджарово, с което кметът на общината ни
уведомява и ни изпраща протокола и заповедта за отваряне на
запечатано помещение във връзка с предаването на Регионален
държавен архив – Пловдив, на изборните книжа и материали от
проведените местни избори през октомври 2015 г.
Както казах, към писмото е приложена заповедта, с която се
нарежда отварянето на помещението и се назначава комисията в
състав председател и трима членове и протоколът за отварянето на
помещението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Арнаудов има
думата в тази точка. Заповядайте, колега Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община
Кочериново с вх. № МИ-06-385 от 29.06.2020 г., с което ни
уведомява, че са отворили запечатано помещение, спазили са
изискванията на наше Решение № 1244 и са изброили какво са
предали на отдел „Държавен архив“. В помещението се намират
книжа от произведените местни избори през 2015 г., както и от
Националния референдум през 2015 г. Книжата от Националния
референдум са оставени за съхранение в помещението, докато
книжата от местните избори са предадени на отдел „Държавен
архив“.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колегата Джеров има
думата в тази точка.
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-14-31 от
08.07.2020 г. Писмото е изпратено от госпожа Етова, временно
изпълняващ длъжността кмет на община Септември. Писмото е във
връзка с искания достъп до запечатано помещение в община
Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват съответните
изборни книжа от изборите за общински съветници и кметове на 27
октомври 2019 г.
В тази връзка ви бях докладвал преди известно време, имаше
писмо, тъй като дейността е свързана с ремонт и строителномонтажни работи, които са в изпълнение на съответния договор.
Първата част от ремонта, за която съм докладвал, че е извършен, е
свързан с демонтаж на климатик. Сегашното искане е във връзка с
втората част от ремонта, която включва демонтаж и монтаж на
дограма, което ще бъде извършено на 16.07.2020 г.
В тази връзка съм подготвил едно решение, което се намира
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. Качено е
под № 4447, с което ви предлагам да дадем разрешение за отваряне
на запечатаното помещение, намиращо се в сградата на общинска
администрация – гр. Септември, област Пазарджик, в ст. 6, ет. 2, за
извършване на конкретните действия така, както е посочено в
искането.
Моля да се запознаете с проекта на решението и, ако нямате
възражения и предложения за допълнение, да дадем същото за
извършване на строително-монтажни работи във въпросното
помещение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада.
Имате думата. Имате ли предложения към проекта за решение? Не
виждам желаещи за изказвания.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
решение за отваряне на запечатано помещение в община Септември.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 1834-МИ.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо
председател! Уважаеми колеги, докладвам искане за изплащане на
възнаграждение с вх. № МИ-27-228 от 06.07.2020 г. от Общинска
избирателна комисия – Аксаково, област Варна. Искането е за
дежурство и заседание. Дежурството е дадено на 29.06.2020 г., което
е осъществено от председател, съответно заседание, на което са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и девет
члена, като в преписката се съдържат всички необходими
документи, справка, ведно с протокола от проведеното заседание и
обяснение за какво е проведено дежурството, а именно подготовка
на материали за заседанието, за което се иска също възнаграждение.
Има предварителен финансов контрол с положително
становище за изплащане за така поисканото възнаграждение в
размер общо на 720,86 лв.
Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на
възнаграждението съобразно доклада ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към
докладчика? Други предложения? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колегата

Стойчева

има

думата.

Заповядайте,

колега

Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги,

докладвам

постъпило

искане

за

изплащане

на

възнаграждение на членовете на Общинска избирателна комисия –
Божурище, за дадено дежурство на 30 януари 2020 г. и проведени
три заседания – на 31 януари, 11 февруари и 15 юни 2020 г.
Стойността на исканите възнаграждения е 2 316,86 лв. съответно с
осигурителните вноски към тях.
Преписката е комплектована в цялост и предлагам да бъдат
одобрени исканите възнаграждения със забележката, че към
искането беше приложено и искане за изплащане на възнаграждение
за дадено дежурство на 15 юни 2020 г., когато е проведено и самото
последно заседание на Общинската избирателна комисия. Това
дежурство не е включено в предложението за изплащане на сумата.
Така че сумата остава 2 316,86 лв. за едно дежурство и три
заседания.
Основанието е постъпило писмо относно установяване
конфликт на интереси на двама общински съветници по чл. 2 от
ЗПУКИ. Искано е и становище, имало е и решение на КПКОНПИ и
поради това са проведени в такъв срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други въпроси има ли
към докладчика? Други предложения има ли? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване на предложеното
протоколно решение.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 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 административнонаказателни преписки.
Колегата Иванова има думата.
КАТЯ

ИВАНОВА:

Уважаеми

колеги,

докладвам

ви

постъпило в Централната избирателна комисия писмо с вх. № ЕП07-46 от 02.07.2020 г. Писмото е резолирано на 02.07.2020 г. за
госпожа Бойкинова. След това на 07.07.2020 г. е преразпределено на
госпожа Иванова и от същата дата след резолюцията на
председателя има друга резолюция от 07.07.2020 г. Нямам представа
от кой колега е положена от Централната избирателна комисия.
Писмото е адресирано до госпожа Стоева в качеството й на
председател н администрацията на Централната избирателна
комисия в отговор на наше писмо с изх. № ЕП-07-31 от 03.06.2019 г.
относно предявяване на актове за установяване на административни
нарушения по чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. Същото е изпратено
от кмета на Столична община, район „Сердика“ инж. Тодор Кръстев.
С това писмо същият ни уведомява, че ни връща три броя актове за
установяване на административни нарушения срещу ПИК нюз като
невръчени. Информира ни, че управителят на дружеството не е бил
открит на заявения в Търговския регистър адрес от служители на
районната администрация след извършени две последователни
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посещения през три дни, за което са съставени и два броя
констативни протоколи.
Колеги, обръщам ви внимание, че преписката е получена в
Централната избирателна комисия на 02.07.2020 г. Представените
протоколи в оригинал, озаглавени Протокол № 1, Протокол № 2 са
съответно с дата 25.06.2019 г. и 28.06.2019 г.
Отделно от това към писмото – въпреки че се твърди, че ни се
връщат три броя актове за установяване на административни
нарушения – са приложени само два акта. Нямам представа третият
кой е и къде се намира. Става дума, че ни връщат Акт № 40-ЕП от
27.05.2019 г. и акт № 44-ЕП от 27.05.2019 г.
Докладвам ви тази преписка на този етап само за запознаване.
Предлагам да се извършат две неща във връзка с тази преписка. Да
се изпрати писмо до инж. Тодор Кръстев, кмет на район „Сердика“,
за да се изиска и третият акт, който следва да ни бъде върнат, тъй
като същият е в оригинал. Върнати са ни, както казах, само два акта.
Отделно от това предлагам, тъй като това са част от няколкото
случаи, в които не е прието решение от Централната избирателна
комисия, имащо характера на наказателно постановление въз основа
на съставените от председателя на ЦИК актове за установяване на
административно нарушение, същите да бъдат разгледани на
работно заседание на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да гласуваме сега
писмото до кмета на район „Сердика“?
Процедура по гласуване, колеги.
КАТЯ ИВАНОВА: Казвам в писмото изрично да се изисква
информация защо, след като протоколите са съставени през месец
юни на 2019 г., едва сега постъпват в Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля, гласувайте.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колегата Цанева има думата. Заповядайте, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е заявление
от Г. Ш., частен тъжител, с което желае на основание съдебно
удостоверение от Софийския районен съд да му бъде предоставено
четливо копие от жалба с вх. № МИ-22-508 от 23.10.2019 г. от В. Ш.
срещу Решение № 163 на ОИК – Карлово, като моли жалбата да
бъде изпратена по пощата за негова сметка или на електронната му
поща.
Предлагам да я изпратим както по пощата, така и на
електронната му поща. Жалбата е била изпратена в Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Има думата колегата Андреев. Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги,

във

вътрешната мрежа в папка с моите инициали е молба, която е
изготвена от юрисконсулт Желязков във връзка с допълване на
решене № 7298 от 11.06.2020 г., постановено по административно
дело № 11610/2019 г. на Върховния административен съд, с което се
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иска допълване чрез допълнително решение на решението по
отношение на разноските, които са присъдени, тъй като те трябва да
бъдат съобразени

с оглед

уважената част на размера

на

обезщетението по делото, с което се иска обезщетение, което е
присъдено от Административен съд, а Върховният административен
съд е потвърдил решението на Административния съд, с оглед на
което да искаме да бъде постановено допълнително решение, с което
да бъде допълнено в тази си част решението за разноските.
Ако има добавка, коментари, ако – не, да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Виждате проекта,
колеги. Върховният административен съд не се е произнесъл по това
наше искане. Това е случаят в Пловдив, който е иск за
неимуществени вреди и е уважен наполовина от предявената сума.
Не виждам изказвания. Моля, колеги, процедура по гласуване
на протоколно решение, с което да одобрим молбата и да я изпратим
във Върховния административен съд.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади по писма на прокуратури и МВР.
Колегата Андреев има думата. Заповядайте, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги,

във

вътрешната мрежа в папка с моите инициали е качено писмо до
Областна дирекция на МВР – Бургас, във връзка с писмо, което е
получено от тях с вх. № ЕП-04-02-111 от 01.07.2020 г. С писмото,
което ние сме получили в Централната избирателна комисия, се
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изисква във връзка с прокурорска преписка на Районна прокуратура
– Бургас, сведение за едно лице К.

С.

Б.

по отношение на

упражненото право на глас от нейна страна в изборите за членове на
Европейски парламент с оглед и проверката, която е извършена от
ГД ГРАО по отношение на лицата, които са гласували в нарушение
на Изборния кодекс и на Наказателния кодекс.
В тази връзка съм изготвил отговор, в който са посочени
основанията, поради които е изпратена информацията от списъка на
ГД ГРАО и къде е гласувало лицето, като към писмото ще приложим
и съответно копие от Допълнителната страница на избирателния
списък и декларацията, попълнена от лицето при гласуването с
оглед това вече да бъде направена преценка дали е налице
нарушение на Изборния кодекс при упражняване правото на глас.
Ако има забележки, коментари, ако – не, да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Няма.
Моля, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, 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!
Колеги, ще ви докладвам няколко преписки с искания от
прокуратури.
Входящият номер на първата е ЕП-04-02-122 от 03.07.2020 г.
Това е прокурорска преписка от Районна прокуратура – Габрово.
Писмото е от Областна дирекция на МВР – Габрово. Желаят да им
изпратим състава на комисията в Япония, гр. Токио, секция № 191.
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Искат поименния състав. Във връзка с това им изпращаме нашите
решения, с които е назначена секционната избирателна комисия в
Япония, гр. Токио.
Същото така за едно лице – Н. Г. – желаят да им предоставим
информация дали е гласувало и свързаните с това гласуване
документи. Изяснили сме ги в писмото. Проектът ми за писмо е
качен във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Обяснили
сме, че фигурира в Допълнителната страница, че е упражнила
правото си на глас там и че е депозирала декларация. Разбира се,
изпращаме и копие от декларацията на лицето. Описали сме защо
същото лице не е имало право да гласува, а именно, че е имала
настоящ адрес извън територията на Република България или извън
територията на страна-членка на Европейския съюз, което е в
нарушение на правилата на Изборния кодекс.
Предлагам да изпратим този отговор, който виждате във
вътрешната мрежа и, ако нямате предложения за допълнение и
изменение на същия, ведно, разбира се, със заверени ксерокопия от
документи, които се намират в Централната избирателна комисия,
свързани с това искане от Областна дирекция на МВР – Габрово, да
бъдат изпратени на същите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Баханов, да продължите с докладите си.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Продължавам със следващото, ако
позволите, госпожо председател. Това е с вх. № ЕП-04-02-116 от
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02.07.2020 г. от Областна дирекция на МВР – Кърджали. Отново
желаят да им изпратим данни за секционната избирателна комисия,
пълен състав и данни за лицата. Става въпрос за Дания, Копенхаген,
в посолството. По отношение на едно лице дали е гласувало там и
ако е гласувало, свързаните с упражненото му право на глас
документи.
Идентично е с писмото, което вече докладвах. Можете да
видите отговора във вътрешната мрежа. Описали сме документите,
които им изпращаме, решенията за назначаване на секционната
избирателна комисия и документи, свързани с упражненото право на
глас от лицето Стамен Стаменов, както и разяснение за колегите
относно разпоредбите на Изборния кодекс, а именно какво означава
„живял“, кой има право да гласува и защо конкретното лице е
нямало право да гласува, а именно, че е имало адрес извън
територията на Европейски парламент, тоест, в страна, която не е
член на Европейски парламент, включително и в Република
България. Затова същото не е имало право да гласува в изборите за
членове на Европейски парламент от Република България на 26 май
2019 г.
Така че предлагам, ако нямате предложения за допълнения на
отговора, да гласуваме предложения от мен проект за отговор и да
изпратим същия ведно със заверени копия от документите, а именно
решение на Централната избирателна комисия за назначаване на
комисия, декларация от лицето, списък за гласувалите извън
страната в съответната секция на колегите от Областна дирекция на
МВР – Кърджали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги, на предложеното писмо до МВР - Кърджали.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Баханов, за следващия Ви доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, докладвам преписка с вх.
№ ЕП-04-02-115 от 02.07.2020 г. от Областна дирекция на МВР –
Кърджали,

Районно

управление

отношение на едно лице -

–

Момчилград.

Отново

по

М. Х. – дали е бил включен в

избирателните списъци, искат заверено копие от страницата и
всички документи, свързани с назначаване на комисията в Брюксел,
Белгия, в посолството ни в Брюксел.
Преписката е идентично с предишните искания, идентичен е
и отговорът и приложените документи.
Така че предлагам, колеги, да гласуваме отговора ведно с
изпращане на заверени копия от документите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги, - още едно писмо до МВР – Кърджали.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете с докладите си, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващата преписка, колеги, е с вх.
№ ЕП-09-186 от 30.06.2020 г. Отнася се за секция в Република
Северна Македония, Скопие, 148 секция. Този път колегите от
Софийска градска прокуратура – Следствен отдел, желаят да им
изпратим справка за членовете на секцията там и декларация по
отношение на едно лице – Ч. Г.
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Отново съм изготвил отговор ведно с приложени документи,
които моля да гласуваме, ако нямате предложения за изменения и
допълнения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Баханов, за следващия Ви доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващата преписка е с вх. № ЕП-09240 от 06.07.2020 г. от Софийска градска прокуратура, Следствен
отдел. Отново желаят информация по отношение на Молдова,
Кишинев, 131 секция в посолството ни в Кишинев. Отново им
изпращаме отговор с приложени решение за назначаване на
секционната избирателна комисия и заверено копие на декларация
на Д. К.
За същия желаят информация как е гласувал, имал ли е право
да гласува.
Моля да подложите на гласуване изготвения от мен отговор,
който виждате във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
ведно със заверени копия от документи, които се намират в
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Няма.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
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Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Баханов, за следващия Ви доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващата преписка е с вх. № ЕП-09239 от 06.07.2020 г. от Следствен отдел, Софийска градска
прокуратура, касаеща се за секция, където лицето е гласувало № 181, Париж, Франция и отново в изборите за членове на
Европейски парламент на 26 май 2019 г. Желаят оригиналната
декларация на Р. К. Ч. с посочено ЕГН, дали е имала право да
гласува.
Изготвил съм отговор, в който по-различното е, че с
оригиналните документи, които желаят да им бъдат предоставени,
не могат да им бъдат изпратени, а само заверени копия. Със същите
могат да се запознаят в сградата на Централната избирателна
комисия, след като лицето, което дойде да извърши графическа
експертиза, представи съответното постановление за назначаване на
такава от водещия разследването.
Това е различното в отговора ведно с приложени документи,
а именно допълнителната страница от списъка за гласуване извън
страната, където фигурира и въпросното лице, и декларацията,
попълнена от същото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изказвания има ли,
колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева);
против – няма.
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Предложението се приема.
Заповядайте, колега Баханов, за следващия Ви доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, докладвам вх. № ЕП-04-02-112
от 01.07.2020 г. от Областна дирекция на МВР – Видин. Желаят
информация за състава на секционната избирателна комисия в
Белгия, Брюксел, в Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз 2, Секция № 17 и по отношение на
едно лице дали фигурира в

Допълнителната страница – М. И.

– и дали е упражнила правото си на глас и попълнила ли е
декларация.
Отново съм изготвил отговор с описание на документите,
които изпращаме, включително и в какво се изразява нарушението
на Изборния кодекс, защо лицето не е имало право да гласува в
изборите за членове на Европейски парламент от Република
България, като им прилагаме и списъка на лицата, които са нямали
право да гласуват в тези избори, тъй като имат настоящ адрес извън
Европейския съюз или извън територията на Република България.
Изготвил съм отново отговор, който е качен във вътрешната
мрежа. Моля да го погледнете и да го подложите на гласуване ведно
с всички придружаващи документи, отнасящи се до конкретния
случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Изказвания има ли,
колеги? Не виждам.
Процедура по гласуване, колеги, да изпратим предложеното
писмо заедно с приложените към него документи.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Таня Йосифова); против – няма.
Предложението се приема.
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Приключихте ли, колега Баханов? Благодаря.
Колегата Джеров има думата. Заповядайте, колега Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви няколко прокурорски преписки.
Първата е под № ЕП-09-235 от 03.07.2020 г. Това е искане от
следовател Димова от Следствен отдел към Софийска градска
прокуратура за различни данни и справки така, както са отразени в
самото искане.
В тази връзка съм подготвил писмо с приложение на
исканията за данни. Писмото е под № 3953 във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали от днес.
Моля да се запознаете с така изготвеното писмо с
приложенията към него и, ако нямате въпроси, да гласуваме
изпращането на същото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към
докладчика, колеги? Бележки към отговора? Няма.
Процедура по гласуване, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Джеров, за следващия Ви доклад.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви на следващо място преписка с вх.
№ ЕП-04-02-125 от 06.07.2020 г. Това е също по прокурорска
преписка. Писмото е от началника на отдел „Икономическа
полиция“ – Варна, Росен Тодоров. Също искат да бъдат изпратени
съответно данни, записвания, дописвания и т.н., както е отразено в
самото искане.
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В тази връзка съм подготвил писмо, което е качено във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес под № 3955, с
което писмо и със съответните предложения предлагам да отговорим
на господин Р. Т. във връзка с направените искания.
Моля да го погледнете и, ако нямате въпроси и възражения,
да го гласуваме и да бъде изпратено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Не виждам желаещи за изказвания.
Моля, процедура по гласуване на предложеното писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Стефка

Стоева,

Таня

Цанева,

Таня

Йосифова,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Джеров, за следващия Ви доклад.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, продължавам
докладите си. Докладвам вх. № ЕП-04-02-124 от 06.07.2020 г. Това
също е във връзка с прокурорска преписка на началник отдел
„Икономическа полиция“ на Областна дирекция на МВР – Варна,
господин Р. Т.
В тази връзка като отговор съм подготвил писмо под № 3962,
което се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от
днес. Моля да се запознаете със същото и, ако нямате възражения и
допълнения, да го гласуваме и писмото да бъде изпратено в същия
вид и съдържание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Не виждам.
Колеги, процедура по гласуване, моля.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
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Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Джеров, да продължите с докладите си.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, на следващо място бих искал да ви докладвам вх.
№ ЕП-04-02-126 от 06.07.2020 г. Това също е във връзка с
прокурорска преписка от началника на Трето районно управление –
Пловдив, главен инспектор Х., с което се иска да бъдат
предоставени данни, както и справки.
В тази връзка съм подготвил писмо, което се намира във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес под № 3963.
Моля да го погледнете и, ако нямате въпроси и възражения,
да гласуваме изпращането на същото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Джеров, да продължите с докладите си.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, на следващо място бих искал да ви докладвам вх. № ЕП-0402-113 от 02.07.2020 г. Писмото сме получили от господин Т., който
е началник отдел „Икономическа полиция“ – Варна, главен
инспектор. Също иска да бъдат предоставени различни данни.
В тази връзка съм подготвил писмо, което се намира във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес под № 3964.
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Моля да се запознаете със съдържанието му и, ако нямате
въпроси и възражения, да го изпратим във връзка с направеното
искане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Джеров, за следващия Ви доклад.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Последното, което бих искал да ви
докладвам, колеги, е също по прокурорска преписка с входящ номер
в Централната избирателна комисия ЕП-04-02-114 от 02.07.2020 г.
Отново е от началник отдел „Икономическа полиция“ – Варна,
господин Р. Т., в което също се иска да бъдат изпратени различни
данни.
В тази връзка съм подготвил писмо, с което можете да се
запознаете във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес.
Номерът му е 3965.
Ако нямате предложения и възражения, ще помоля да
гласуваме изпращането на това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Има

ли

други

предложения, колеги? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Предложението се приема.
Колегата Ганчева има думата. Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо
председател! Аз имам две преписки, които са от Софийска градска
прокуратура

–

Следствен

отдел.

И

тъй

като

считам,

че

информацията, която се иска с тях, е безспорна, съдържаща се тук, в
Централната избирателна комисия по повод произведените избори,
предлагам, уважаема госпожо председател, да бъдат гласуване ан
блок проектите на отговори.
Преписките са с входящи номера ЕП-09-208 от 02.07.2020 г., и
ЕП-09-209 от 02.07.2020 г. Поискана ни е информация по отношение
на секция в гр. Франкфурт на Майн във връзка с произведените
избори от Европейски парламент.
Отговорите са във вътрешната мрежа. Предлагам ан блок да се
гласувате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания,
колеги? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан

Чаушев,

Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колегата Дюкенджиева има думата в тази точка.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател! Уважаеми колеги, получили сме писмо от Областна
дирекция на МВР – Търговище, с вх. № ЕП-04-02-117 от
02.07.2020 г., с което се изисква Централната избирателна комисия
да представи едни документи относно едно лице, гласувало в секция
№ 18 в Белгия, Гент.
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Предлагам да изпратим писмо до ОД на МВР – Търговище, с
приложени заверени копия на избирателния списък в тази секция,
извлечение от решенията на ЦИК за назначаване на секционната
избирателна комисия, копие на декларацията на лицето, което е
подадено, и копие от списъка за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли изказвания към
проекта за писмо, колеги? Не виждам.
Гласуваме, колеги. Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан

Чаушев,

Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Има думата колегата Чаушев. Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, от Софийска градска
прокуратура сме получили четири писма с искания по отношение
проверка за гласуване на граждани извън страната. Иска се списък
на членовете на СИК в съответните секции, декларациите,
избирателните списъци. Всички искания са еднотипни.
Предлагам да ги гласуваме всички ан блок.
По отношение на преписка с вх. № ЕП-09-210 от
02.07.2020 г., получено искане с вх. № ЕП-09-238 от 06.07.2020 г.,
преписка с вх. № ЕП-09-236 от 06.07.2020 г. и преписка с вх. № ЕП09-237 от 06.07.2020 г. предлагам да изпратим писмо до Софийска
градска прокуратура с предоставяне на исканите документи и
съответния списък на членовете на секционните избирателни
комисии в съответните секции извън чужбина, като укажем, че
всъщност Централната избирателна комисия не разполага с данни по
отношение на постоянния адрес и телефони на членовете на
секционните избирателни комисии.
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Моля да ги гласуваме ан блок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли въпроси към
докладчика? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване на отговорите по
изброените от докладчика преписки. Гласуваме ан блок всичките
отговори.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан

Чаушев,

Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, колега Чаушев, за следващия Ви доклад.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладът ми не е в тази връзка, но да
използвам, че съм взел думата.
Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-06-121 от 09.07.2020 г. кметът
на община Смолян ни изпраща документи – заповеди и констативен
протокол за отваряне на запечатано помещение във връзка с искания
от разследващите органи.
Предлагам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Друг доклад имате ли,
колега Чаушев? Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред:
5. Разни.
Да ви докладвам аз като начало. Има обяснителна записка на
ЦИК, колеги, изготвена от главния счетоводител за периода от
01.03.2020 г. до 30.06.2020 г. – края на предходния месец,
направените разходи във връзка с мерките за борба с Covid – 19 от
ЦИК. Те продължават да са 2 907 лв. така, както са от началото с
натрупване. Няма промяна, защото не сме правили други разходи.
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Моля, колеги, процедура по гласуване на протоколно
решение, с което да качим тази обяснителна записка на страницата
на Централната избирателна комисия, каквото ни е задължението.
В тази връзка, колеги, да кажа, че продължаваме с
дезинфекцията. Утре ще има пак от 16,00 ч. пръскане по кабинетите.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан

Чаушев,

Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Да ви докладвам, колеги, че вчера бях свидетел по
административно наказателно дело с БТВ. Жалбоподателят за пръв
път прави ново възражение. Санкционирали сме БТВ за това, че в
изборния ден на 26 май в 18,56 ч. в БТВ – новините са излъчени
предизборни резултати. Данните са от социологическо проучване на
Алфа Рисърч. Направиха възражение, че таймингът на СЕМ не бил
ъпдейтван, не работел точно и, видите ли, не било в изборния ден, а
вероятно се твърди, че е след края на изборния ден – след 20,00 ч.
Час и десет минути да не работи на СЕМ таймингът?!? Но съдът
прие доводите им и назначи вещо лице. Определи възнаграждение в
размер на 300 лв. и делото беше отложено за друга дата.
Увеличава се спектърът от възражения, които се чуват при
обжалване на тази избори.
Думата има колегата Войнов в т. „Разни“. Заповядайте,
колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-401 от
01.07.2020 г. Писмото е от „Информационно обслужване“ АД и е
относно договор между Централната избирателна комисия и
„Информационно обслужване“ АД с предмет предоставяне на
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услуги по поддръжка на програмен продукт за електронна система
за управление на документи Hoв lS Expert – Деловодство“.
С писмото ни изпращат приемо-предавателен протокол за
приемане на извършените дейности по договора за периода
01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
Изготвено е становище от администрацията с вх. № ЦИК-09103 от 06.07.2020 г. относно изпълнението на договора. През
изтеклия период "Информационно обслужване" АД са извършвали
своевременно всички необходими дейности съобразно нуждите, за
които са били уведомени.
Предлагам с протоколно решение да приемем изпълнението
на договора за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. и да
упълномощим председателя на Централната избирателна комисия да
подпише приемо-предавателния протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, чухте
предложението на господин Войнов. Има ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за
сведение

писмо,

получено

по

електронната

поща,

от

Министерството на външните работи, с което ни благодарят за
отговора, който изпратихме във връзка с питане на председателя на
Европейски парламент.
Докладвам ви за сведение писмо от A-WEB. Всъщност ни
изпращат електронното издание на вестника, който водят, като в
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този документ има информация за проведени виртуални срещи,
както и това, че е публикуван годишният доклад на A-WEB за
2019 г., с който ние се запознахме, беше ни изпратен.
Докладвам ви за сведение писмо от IFES – Международната
фондация за изборни системи. Това е всъщност електронното
издание за информация, с което ни информират, тъй като писмото е
от 02.07.2020 г., че на 05.07.2020 г. ще се проведат избори в
Хърватска.
Докладвам ви вх. № ЦИК-07-80. Това е получено писмо от
PАE. Това е институтът за публична администрация. С него ни
информират какви виртуални семинари ще бъдат провеждани. Но аз
и друг път съм докладвала, че този институт не е от нашата сфера, а
публична администрация.
Докладвам го за сведение.
Докладвам ви за сведение писмо от IFES – Международната
фондация за изборни системи, с което ни информират също, че ще
провеждат виртуални семинари. Няма програма. Вероятно на покъсен етап ще го изпратят.
Докладвам ви за сведение писмо с вх. № ЦИК-07-151 от
Европейската комисия, с което писмо казват: извиняваме се, че със
закъснение ви изпращаме информация във връзка с проведената
Осма среща на Европейската мрежа за сътрудничество в изборите,
като ни информират, че са били докладвани проведените европейски
избори 2019 г., изводите от тези избори, като се сочи, че е имало
високо участие в изборите на младите хора и на хората, които за
първи път гласуват. Също така, че трябва да се обърне внимание на
създаване на мултидисциплинарна платформа във връзка с
нарушенията по въпросите за двойно гласуване. Докладвани са
подходи

по

отношение

на

дезинформацията

с

апел

за

сътрудничество със социалните платформи, а също така провеждане
на свободни и честни избори в извънредна ситуация, каквато е
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пандемията Covid – 19 и че следващото заседание ще се проведе
през есента, като форматът и евентуалните теми ще бъдат съобщени
на по-късен етап.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо от председателя на ОИК –
Борино, с вх. № МИ-15-375 от 26.06.2020 г., с което ни уведомяват,
че са си насрочили заседание на 27.06.2020 г. от 10,00 ч. във връзка с
постъпило писмо от председателя на Общинския съвет – Борино, с
приложено заявление от избран общински съветник за прекратяване
на пълномощията му поради подаване на оставка и обявяване за
избран за общински съветник следващият в листата кандидат.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря.
Господин Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
за сведение за момента писмо с вх. № ЦИК-00-409 от 08.07.2020 г.,
което е постъпило от Държавната агенция „Национална сигурност“
във връзка със специализираното звено, което е създадено към
Централната

избирателна

комисия

и

участието

на

техния

представител в това звено.
Добре е да се запознаете с него и в рамките на следващото
заседание да преценим дали да бъде изготвен отговор по отношение
на това становище, което е изразено, или при следващо заседание на
самото специализирано звено вече нашите представители в него да
изразят становището на Централната избирателна комисия, тъй като
тук се повдигат няколко съществени въпроса във връзка с
предоставянето на електронните услуги, с киберсигурността –
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въпроси,

които

имат

отношение

към

експерименталното

дистанционно електронно гласуване от гледна точка на това как
оттук нататък би следвало да бъде организирано то, включително и
по отношение на работата на правилата на специализираното звено.
Аз предлагам за момента това само за запознаване, като вече
допълнително тези въпроси бъдат представени в рамките на самото
звено и обсъждането им в Централната избирателна комисия в
работна група.
Правя едно допълнително предложение. Освен да бъде за
момента за запознаване писмото, но и на нашата страница в отделно
обособено място, където е „Дистанционно електронно гласуване“, да
бъде качвана информация за заседанията на специализираното звено
– кога ще бъдат провеждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги, на протоколно решение, по силата на което да
качваме на страницата съобщения за проведените работни срещи на
звеното по дистанционно електронно гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Отново колегата Андреев има думата. Заповядайте, колега
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам също така да бъде
качена и пътната карта за експерименталното дистанционно
електронно гласуване като информация на нашата страница. Да бъде
обособено и самото решение за състава на звеното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги, на предложението да се качи решението за
състава на звеното, приетите от ЦИК правила за работата му и
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приетата от ЦИК пътна карта за провеждане на дистанционно
електронно гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева,
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, обявявам 15 минути почивка. Остана да докладва
госпожа Солакова в т. „Разни“ от дневния ред.
След 15 минути продължава заседанието.
(след почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Колеги,

госпожа

Солакова има думата в т. „Разни“.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да
изпратим писмо до Централен държавен архив, откъдето при
утвърждаването на номенклатурата на делата в ЦИК поискаха да
бъдат информирани за внедряването на тази номенклатура. Тъй като
заповедта на председателя е издадена, да изпратим екземпляр от
тази заповед до директора на Централен държавен архив,
включително и на Държавна агенция „Архиви“.
Моля за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

Процедура

по

гласуване, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Предложението се приема.
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Заповядайте, колега Солакова, за следващия Ви доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само за сведение ви докладвам, че
секретарят на община Девин ни уведомява, че сме допуснали грешка
в името на кмета. Новоизбрания кмет след местните избори през
2019 г. се казва Здравко Иванов.
Ще предоставя писмото на администрацията. Съжалявам за
допуснатата грешка, но на сайта на община Девин наистина няма
леснодостъпна информация за името на кмета на общината.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.
Колегата

Йосифова

има

думата.

Заповядайте,

колега

Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали можете да видите
писмо, което сме подготвили, до областния управител с копие до
министъра на регионалното развитие.
Моля, ако имате някакви бележки по текста, да ги изразите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФКА

СТОЕВА:

По-скоро

да

го

направим до министъра, защото той е много по-горестоящ в
йерархията, с копие до областния управител. Това предлагам.
Други

бележки,

колеги,

към

проекта

за

писмо

за

предоставяне на подходяща сграда на ЦИК? Обръщаме се към
държавните органи, които могат да ни предоставят имот.
Ако няма други бележки, моля, колеги, процедура по
гласуване на писмото.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 2
(Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).
Предложението се приема.
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Има ли още колеги, желаещи да се включат по дневния ред.
За един важен въпрос, колеги, ме подсети колегата Солакова.
Тя ще ползва няколко дни отпуск. Моля да гласуваме да бъде
заместена като втори подпис върху всички документи. Предлагам да
се полага втори подпис от госпожа Дюкенджиева.
Други предложения има ли? Не виждам.
Моля, колеги, процедура по гласуване предложението в
продължение на три работни дни – до вторник включително –
госпожа Дюкенджиева да полага втори подпис - за секретар на
комисията.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Мирослав
Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Стефка Стоева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 2
(Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам
заседанието.
Насрочвам

следващото

заседание

на

Централната

избирателна комисия във вторник, 14 юли 2020 г., от 10,00 ч.,
колеги.
(Закрито в 12,40 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Божидарка Бойчева

